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Dagsorden og referat 
 

1. Valg af dirigent  

Stig Jensen blev valgt som dirigent 
Lotte Stensgaard blev valgt som referent  

Stemmetællere. Bord A:  Tine  Jannerup, 15 deltagere. Bord B: Anders Bille, 13 deltagere. 
Bord C: Otto Jensen, 12 deltagere. I alt var der 40 medlemmer ved generalforsamlingen. 

 Stig konstaterede at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden, Bent Hummelmose, fremlagde beretningen (se beretningen på side 6). 

Der blev spurgt til om bestyrelsen kender årsagen til det store frafald blandt nye 
medlemmer. Det gør bestyrelsen i noget for en del af de udmeldte, men det kunne godt 
undersøges nærmere.  

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Det reviderede regnskab blev udleveret på generalforsamlingen. 

Kasserer, Britta Helbech, fremlagde det reviderede regnskab. 

Der spares op til bygningsrenovering. Det har været et stort arbejde at indrive skyldigt 
kontigent. Vordingborg kommune har støttet foreningen med et stort tilskud til bl.a. 
kajakpolo. Dette har betydet, at regnskabet balancerer fint. 

Britta orienterede om, at bådfonden er blevet flyttet fra Nordea til til Lollands bank. 

Revisorpåtegningen på regnskabet lyder: ”Ovenstående regnskab er revideret og godkendt. 
Vi må dog påpeget, at der i regnskabet forekommer utroligt mange omposteringer, for 
hvilket vi ønsker at tage forbehold.”  

Regnskabet blev godkendt. 

  
4. Indkomne forslag 

De indkomne forslag findes på side 7-9 nedenfor. 

Forslag 1: Nedsættelse af et redaktionsudvalg. 

Forslaget blev drøftet. Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte arbejdende udvalg og 
udvalget kan både være alment orienterende samt proaktivt i forhold til klubbens 
aktiviteter. Skal udvalget nedsættes på generalforsamlingen, eller senere af bestyrelsen? 

Beslutning: Bestyrelsen bliver af generalforsamlingen bedt om at arbejde videre med 
forslaget. 

 
Forslag 2: Vedtægtsændring af paragraf 3.1. 
Forslaget blev vedtaget. 
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Forslag 3: Vedtægtsændring paragraf 2 ”Klubbens formål”. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Forslag 4: Overgang til abonnementsbetaling. 
Bemærkninger: Nye medlemmer skal acceptere betalingsbetingelser. Overgangsordning 
ved specielle tilfælde for en begrænset gruppe. Det blev nævnt, at medlemmer, som 
ønsker at fortsætte på den ”gamle” ordning burde pålægges gebyr.  

Forslaget blev vedtaget. 

 
Forslag 5: Ingen ændring af valg til bestyrelsen/valg af aktivitetsansvarlige  
Formanden ønsker, at bestyrelsen fortsat konstituerer sig selv. 
Der kan udpeges aktivitetsansvarlige, som ikke sidder i bestyrelsen. 

Kommentar: Sobert, at noget der har været i spil bliver taget op for at sikre, at der er 
opbakning til bestyrelsens indstilling. 

Medlemmer opfordres til at melde sig til div. opgaver 

Forslaget blev taget til efterretning.  

 
5. Forelæggelse af handleplan 

Formanden fremlagde bestyrelsens handleplan (se side 10).  

Bemærkninger: Vandhuset kan bruges til redningsøvelser i varmt vand – også inriggere. 

Bliver svømmetiden brugt? Ja, ok fremmøde. 

Kajakpolo er en stor succes. 

Handleplanen blev taget til efterretning/godkendt.  

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag til kontingent (se side 12) 

Bestyrelsen foreslår at kontigenter fortsætter uændret. 
Kajakkurser foreslås ændret til en pakkepris på 2000 kr. 

Bemærkninger: 

Forskellige forslag til bl.a. nøgledepositum. Bestyrelsens forslag er lavet for at undgå 
unødig administration.  

Nye medlemmer skal hjælpes igennem vanskeligheder – også i forhold til indmelding. 
Dette som led i fastholdelse. 

Spørgsmål om roskole og dernæst kajakkursus: For roskolen betaler man indmeldelse og 
kontingent, vil man derefter på kajakkursus betaler differencen op til kajakkursus-pakken.  

Kontingentet (som beskrevet side 12) blev godkendt. 

  

 



4 

7. Godkendelse af budget 

Budgettet blev udleveret på generalforsamlingen. 
 
Kommentarer til budgettet:  Beløbet til internet og telefon forekommer at være højt. 

 Forsikring er også høj. Bestyrelsen vil undersøge det nærmere.  
Det blev drøftet om det fortsat er relevant at bruge penge på fx kilometernåle. 

  
 Budgettet blev godkendt. 
 

8. Valg af formand 
Bent Hummelmose blev valgt for 2 år i 2018. Er ikke på valg.  

 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
Per Rasmussen er på valg. Genopstiller ikke. Valg for 2 år. 
Kjeld Jørgensen er på valg. Genopstiller ikke. Valg for 2 år. 
Britta Helbech Pedersen er på valg. Valg for 2 år. 
Mogens Wittendorff (blev kun valgt for 1 år i 2018, genopstiller for 1 år) 

Valgt til bestyrelsen: 

- Nils Capion for 2 år. 
- Anette Andersen for 2 år. 
- Britta Helbech genvalgt for 2 år. 
- Mogens Wittendorff genvalgt for 1 år. 

 
10. Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år) 

a. Valg af suppleant A (lige år) 
Steven Andersen er på valg i 2020.  

b. Valg af suppleant B (ulige år) 
Tine Jannerup er på valg. Genopstiller. Valg for 2 år 

Tine Jannerup blev genvalgt for 2 år. 

 
11. Valg af 1 revisor 

N. Jakob Frederiksen er på valg. Genopstiller ikke. Valg for 2 år. 
Jørn Hørdum Larsen er på valg. Genopstiller ikke. Valg for 1 år. 

Valgt for 2 år: Ole Lundby Hansen 

Valgt for 1 år: Simon Weisbrod 

 

12. Valg af revisorsuppleant 
Anette Andersen er på valg. Valg for 1 år. 

Valgt for 1 år: Lotte Stensgaard 
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13. Eventuelt 

Jens Christian orienterede om at der kan søges om svømmetimer i Bosei – hvis nogen tager 
initiativ. 
 
Jens Christian orienterede om, at der søges en koordinator til Vild med vand. Kontakt Jens. 
 
Carsten Hansen foreslog, at der nedsættes et aktivitetsudvalg til kunstudsmykning. Det var 
en opfordring til bestyrelsen. 
 
Anders Bille foreslog at der nedsættes et aktivitetsudvalg til vedligehold af kajakker samt 
sikkerhedsudstyr. Generelt kajakaktiviteter. Og at der er nogle der melder sig til opgaverne. 
Bo Bensby og Kim Brogaard meldte sig til at hjælpe med vedligehold af kajakker. 
 
Birthe Madsen spurgte til hvordan man beviser sit medlemskab af roklubben ved købe 
armbåndet til DGI Vandhuset. Man siger blot, at man er medlem (vis evt. en mail fra 
Conventus). Bestyrelsen vil kontrollere for evt. misbrug ved at få en liste over brugere fra 
DGI Vandhuset.  
 
Christian Damgaard opfordrede til at man deltager i rospinning. Tilmelding på 
hjemmesiden – eller mød bare op tirsdag, onsdag eller torsdag. 
 
Ole Lundby Hansen opfordrede til, at man bruger OK benzikort – og derigennem donerer 
penge til til Roklubbens venner. 
 
Jens Christian. Der bliver gennemført kajakpolo summercamp igen i år. Vi har mulighed for 
at låne nogle sit-on-tip kajakker, som kunne være velegnet til børn og familier til et 
kajakarrangement den 30 jun – 3 jul. Hvis der er opbakning til dette.  
 
 
Dirigent Stig Jensen takkede for god ro og orden. 
Formanden takkede for en god generalforsamling. 
 
 
Vordingborg, den 27. februar 2018 
 
 
Lotte Stensgaard       Stig Jensen  
Referent        Dirigent 
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Pkt 2: Bestyrelsens beretning for 2018 
 
Vordingborg Ro- og Kajakklub havde på mange måder et rigtig godt år 2018. Det har været et år 
med masser af aktiviteter, en lang og varm sommer med rigtig mange km på vandet. Der har 
været en stor medlemstilgang – men desværre endnu flere, som ikke har fortsat som medlem i 
2019. På nuværende tidspunkt har vi 195 medlemmer, hvoraf 12 er polo/ungdomsmedlemmer. 
 
På kajaksiden er der gennemført 2 kajakkurser i foråret og desuden et ”gå til kajak-hold” og et 
kajak-teknikkursus gennem hele sæsonen. Klubbens ro-instruktører har i 2018 gennemført flere 
roskoler ”ad hoc”. I forhold til ungdomsroerne har bestyrelsen ikke være nok opmærksom på at 
bakke op om den ene instruktør, som kom til at stå med ungdomsroerne alene.  
Polo-ungdom har haft træning 2 gange om ugen – og træner i svømmehal vinteren igennem. 
Desuden havde vi et vellykket kajakpolo summercamp. Fantastisk.  
 
Aktiv Havn 2018, foto Per Rasmussen 

   
 
Bestyrelsen har i løbet af 2018 arbejdet en hel del med sikkerhedsbestemmelserne, som også blev 
drøftet på medlemsmødet. Bestyrelsen har godkendt de nye sikkerhedsbestemmelser og en ny 
husorden. Det gamle klubreglement er bortfaldet. 
 
Det er rigtig dejligt at vi har fået istandsat terrassen, en del af bådebroen og entreen.  
 
Klubmesterskab 2018 

   
 
I 2019 vil vi gerne arbejde videre med at få fornyet klubhuset og bådehallen, åbne klubben op for 
vinterbadere (der betaler fuldt kontingent). Havkajakkurset og turkajakkurset vil i år blive ændret 
lidt, for i højere grad at fastholde de nye medlemmer. Vi håber også, at vi kan få tiltrukket flere 
roere til klubben. Måske skal der lidt flere fester til!  
 
Kæmpe stor tak til alle frivillige i klubben – og til alle medlemmer.  
Kom med på vandet. Ro mere! 
 
På vegne af hele bestyrelsen  
Bent Hummelmose 
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Pkt 4: Indkomne forslag 
 

Forslag 1: Nedsættelse af et redaktionsudvalg 
Lena Schroll foreslår, at der nedsættes et redaktionsudvalg (på ca. 3 medlemmer) på 
generalforsamlingen mht. udarbejdelse af pressemeddelelser med udgangspunkt i bestyrelsens 
beretning og plan for kommende aktiviteter. 
 
Motivation: at klubben gennem pressen gør reklame for sig selv herunder nuværende og 
kommende aktiviteter rettet mod eksempelvis unge. 
 
 

Forslag 2: Vedtægtsændring af §3.1  
Bestyrelsen foreslår at det sidste afsnit i §3.1 bortfalder. 
 
De nye sikkerhedsbestemmelser udstikker retningslinjerne for svømmefærdigheder: 
Uddrag af §3.3 i sikkerhedsbestemmelserne: 

”Svømmefærdighederne skal bekræftes overfor bestyrelsen ved at underskrive klubbens 
skærpede tro- og loveerklæring mindst hvert 3. år. Nye medlemmer skal underskrive 
erklæringen inden frigivelse. 
Medlemmer der er under 18 år skal have tro- og loveerklæringen underskrevet af mindst en 
af sine forældre.” 

 
Uddrag af nuværende formulering Forslagets formulering 

§ 3.1. Klubben optager medlemmer, der ønsker at 
deltage i klubbens sportslige aktiviteter. Man kan 
optages i klubben i det år i hvilket man fylder 10 år. For 
personer under 18 år kræves forældres eller værges 
samtykke. Ethvert nyt medlem skal forinden der tilstedes 
adgang til bådene kunne dokumentere 
svømmefærdighed, som det kræves i henhold til 
hovedorganisationernes love og bestemmelser. 

§ 3.1. Klubben optager medlemmer, der ønsker at 
deltage i klubbens sportslige aktiviteter. Man kan 
optages i klubben i det år i hvilket man fylder 10 år. For 
personer under 18 år kræves forældres eller værges 
samtykke.  
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Forslag 3: Vedtægtsændring af teksten under ”§2 Klubbens formål” 
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af §2 således at vedtægterne kommer til at afspejle det 
værdigrundlag der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018.  
 
 
Uddrag af nuværende formulering Forslagets formulering 

§ 2.  Klubbens formål: 
§ 2.1. Klubben har følgende værdigrundlag: 
Vi vil være en ro- og kajakklub, hvor unge og ældre trives 
sammen i et åbent fællesskab. 
 
Vi vil skabe gode, sjove og motiverende rammer for 
udøvelse af aktiviteter fra unge til ældre i Vordingborg og 
omegn. 
 
Vi vil optræde og anerkendes som en klub, 

 hvor frivillighed, medansvar og fællesskab er i 

højsædet 

 hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring 

og udvikling på land og til vands. 

 hvor vi står ved vore mål og meninger – er åbne og 

ærlige, gør hvad vi siger og siger hvad vi gør 

 hvor vi værner om fundamentet, der er en 

forudsætning for vort fællesskab, samvær og 

aktiviteter: klubhus og materiel 

 hvor rummelighed og fleksibilitet i forhold til vore 

medlemmer er væsentlige nøgleord 
 
§ 2.2. Klubben har som overordnede målsætninger: 

 at vi løbende udvikler os, så vi kan se 

udviklingstendenser i antallet af medlemmer, unge 

som gamle 

 at vi er i stand til at fastholde vore medlemmer og 

tiltrække nye 

 at vi kan deltage i og/eller udvikle konkurrencer og 

aktiviteter, der afspejler vore medlemmers ønsker 

og interesser 

 at vi har en god og stabil økonomi, som sikrer 

frihed/råderum til at gennemføre vore planer med 

konsekvens 

§2 Formål 
§2.1 Klubben har følgende værdigrundlag: 
Motto:  Kom med på vandet. Ro mere. 
 
Værdier: Fællesskab. Frivillighed. Færdigheder. 
Fornøjelse. 
 
Klubbens mission: 
 

 Vi er en ro- og kajakklub, hvor unge, ældre og 
familier trives sammen i et åbent fællesskab. 

 Vi er en klub, hvor vi skaber glæde og begejstring 
ved leg, læring og udvikling på og i vand. 

 Vi værner om den frivillige indsats og vi tager ansvar 
for klubbens materiel og faciliteter.  

 
Klubbens vision: 
 

 At vi fastholder og tiltrækker medlemmer gennem 
godt materiel, fornøjeligt fællesskab og fokus på 
færdigheder  

 At vi fastholder en god og stabil økonomi, som sikrer 
frihed og råderum til fremme af klubbens 
handleplaner 

 At vi lykkes med at synliggøre klubbens mange 
aktiviteter  

 At vi hver i sær glædes ved at komme i klubben – og 
på vandet. 
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Forslag 4: Overgang til abonnementsbetaling 
I forbindelse med kontingentopkrævning bruger bestyrelsen adskillige timer på at opkræve, 
bogføre og rykke for manglende betalinger. Efter hver kontingentopkrævning har det været 
nødvendigt at rykke 25-35 medlemmer for indbetaling af kontingent. Nogle enkelte medlemmer er 
blevet rykket pga. fejl i kortopkrævningerne (som godt kan skyldes Conventus), men hovedparten 
er de medlemmer der kun får e-mail-opkrævninger. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor, at klubben går over til abonnementsbetaling i Conventus. Det betyder 
at kontingent fremover bliver opkrævet og bogført automatisk. Prisen for dette er ca. 20 kr. pr. 
medlem pr. år. Til sammenligning har bestyrelsen brugt mindst 80-100 timer på 
kontingentopkrævning, rykkere og bogføring af kontingent i løbet af 2018.  
 
Som en overgangsordning for et meget begrænset antal medlemmer, vil bestyrelsen tillade, at 
disse medlemmer kan oprettes på et specielt hold og blive opkrævet manuelt.  
 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens opbakning til overgang til abonnementsbetaling. 
 
 

Forslag 5: Ingen ændring af valg til bestyrelsen/valg af aktivitetsansvarlige 
På sidste års generalforsamlinger blev der drøftet organisering af klubben. Søren Damgaard havde 
foreslået en lille strategisk bestyrelse suppleret med direkte valgte aktivitetsansvarlige (roning, 
kajak, polo, ungdom, hus og kommunikation).  
 
Bestyrelsen har i løbet af 2018 drøftet den fremtidige organisering af klubben.  
Den nuværende formand finder, at det er mest hensigtsmæssigt og effektivt, at bestyrelsen 
konstituerer sig selv og at den kan uddelere ansvarsopgaver til medlemmer uden for bestyrelsen.  
 
De nuværende vedtægter giver mulighed for en lidt mindre bestyrelse, selvom 7 medlemmer 
anses som et godt antal i forhold til en bred sammensat bestyrelse.  
 
Aktivitetsansvarlige uden for bestyrelsen kan inviteres til bestyrelsesmøder.  
 
Såfremt der er kandidater til aktivitetsansvarlige (som ikke ønsker at sidde i bestyrelsen), så kan de 
melde sig på banen nu. Det er dog ikke generalforsamlingen der vælger de aktivitetsansvarlige. 
Det er bestyrelsen der konstituere sig selv med hensyntagen til de kandidater der har meldt sig på 
banen.  
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Pkt 5: Handleplan for Vordingborg Ro- og Kajakklub  

Bestyrelsens nære mål er at opnå, at klubben bliver velfungerende og er i god udvikling, herunder 
med et stigende medlemstal og et højere aktivitetsniveau i klubben. 

Handleplanen skal læses som et arbejdsredskab for bestyrelsen – og ikke som en garanti på hvad 
der vil blive gennemført!  
 
Forklaring til felterne i skemaerne nedenfor: 

Hvornår Indikerer, hvornår det er intentionen at igangsætte initiativet  

Igangsat Fortæller om initiativet er i proces, ikke i gang, eller afsluttet 

Hvem De eller den som er hovedansvarlig for at gennemføre initiativet. Det kan være uddelegeret til 
ikke bestyrelsesmedlemmer. JF. klubbens vedtægter § 

Økonomi Den ramme, som er afsat eller påtænkt afsat. Rammen er baseret på et skøn.  

 
Klubhuset 
Målet er at få opdateret og gjort klubben mere tidssvarende samt ved fornyelser at spare på forbruget. 

Hvad Hvornår Igangsat Hvem Økonomi 

Opsparing til nyt tag, 50.000 kr. hvert år 2019-2021  Bestyrelsen 50.000 

Lås i porte – i stedet for hasper 2019  Husgruppen Samlet 
budget 
60.000 kr. 

Istandsættelse af motionsrummet 2019  Husgruppen 

Udskiftning / reparation af stern 2019  Husgruppen 

Efterisolering af facade mod søspejderne 2019-20  Husgruppen 

Maling af klubhuset indvendigt (vægge og vinduer) 2019-20  Husgruppen 

Efterisolere væg ud mod terrassen 2020    

Handicapvenlig adgang til klubhuset 2020    

 
 
Bådebro 
Målet med reparationerne er at få broen til at holde til gennemførsel af det store Nordhavnsprojekt. 

Hvad Hvornår Igangsat Hvem Økonomi 

Reparation af bådebro (inderste del) 2019  Husgruppen Samlet 
25.000 kr. Reparation af fliser før bådebro 2019  Bestyrelsen 

 
Materiel 

Hvad Hvornår Igangsat Hvem Økonomi 

Reparation af robåde og kajakker  2019  Roansvarlig 
Kajakansvarlig 
Polo-ansvarlig 

20.000 

Auktion over havkajakker og turkajakker, der ikke 
har været brugt de seneste 3 sommersæsoner  

2019  Kajakansvarlig -5.000 kr. 

Indkøb af en nye havkajakker (ved behov) 2019-20  Bestyrelsen 15.000 kr. 

Indkøb af 1-2 coastalbåde 2020-21    

 
Administrative systemer 
Målet er at leve op til persondataforordningen og gøre det lettere at lave regnskab og håndterer medlemsdata. 

Hvad Hvornår Igangsat Hvem Økonomi 

Leve op til persondataforordningen – slette gamle 
medlemmer i roseddel 

2019  Bestyrelsen 0 

Overflytte roseddel til https (sikre hjemmesider)  2019  Bestyrelsen 0 

Overgå til abonnementsbetaling 2019  Bestyrelsen 6.000 kr. 
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Sikkerhed  
Målet er at opfylde de sikkerhedskriterier, der er krævet udefra og klubbens egne intentioner. 

Hvad Hvornår Igangsat Hvem Økonomi 

Gennemføre dage med redningsøvelser i kajak i 
svømmehal 

2019  Kajakansvarlig 6.000 kr. 

Gennemføre kæntringsøvelser for roere 2019  Robådsansvarlig 0 

Indhente skærpede tro- og loveerklæringer for 
svømmefærdigheder for alle medlemmer 

2019  Bestyrelsen 0 

Kontrol af sikkerhedsudstyr – og evt. indkøb af nyt 2019  Bestyrelsen 4.000 kr. 

     

     

 
Kajakpolo 
Målet er 1) at få flere unge på vandet 2) På sigt udbyde det til klubbens ældre medlemmer.  

Hvad Hvornår Igangsat Hvem Økonomi 

Deltagelse i konkurrencer (kørsel og gebyr) 2019  Polo-ansvarlig 15.000 

Kajakpolo summercamp 1-4. juli 2019 Proces Polo-ansvarlig 10.000 kr.  

I 2018 modtog klubben 45.000 kr. i fondsmidler til summercampen. Overskud derfra dækker udgifterne i 2019 
 
Uddannelse  
Målet er at få opgraderet antallet af instruktører, således vi får spredt initiativer ud på flere hænder og gøre os i stand 
til selv at uddanne instruktører. 

Hvad Hvornår Igangsat Hvem Økonomi 

Instruktører – havkajak og turkajak samt IPP3 kursus 2019  Bestyrelsen 3000 

Instruktører – rospinning 2019  Bestyrelsen 3600 

Mulighed for deltagelse i instruktørsamling 2019  Bestyrelsen 2400 

Instruktører – roning 2019  Bestyrelsen 3000 

Bassinlivreddere til svømmehallen? 2019-20  Bestyrelsen   

 
Synlighed - kommunikation  
Målet er at få forenklet og forbedret vores kommunikation, samt øge rekruttering af nye medlemmer. 

Hvad Hvornår Igangsat Hvem Økonomi 

Fremover kun 1 facebookside for klubben 2019  Bestyrelsen 0 

Annoncer og postere 2019   7000 

Information til medlemmer via nyhedsmail og 
facebook 

2019 Løbende  0 

Nyhedsdækning på store arrangementer 2019-21    

 

 
 

  



12 

 

Pkt 6: Fastsættelse af kontingent 
 
Jævnfør §3 skal kontingenter og indskuddets størrelse fastsættes ved almindeligt stemmeflertal 
for ét år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. 
 
Følgende kontingenter foreslås: 
 

 Voksne:   uændret 1500 kr. pr. år 

 Samboende:   uændret 2500 kr. pr. år for 2 voksne 

 Barn/Ung  uændret 800 kr. pr. år for et barn mellem 10-18 år 

 Passiv   uændret 100 kr. pr. år 
 
 
Indskuddet (indmeldelsesgebyret) foreslås uændret til: 

 200 kr. pr. nyt medlem. 
 
Pris for kajakkursus:  Forslås ændret til en samlet pris på 2000 kr. inkl.: 

 Indmeldelsesgebyr 

 Kajakkurset 

 Indeværende års kontingent 

 Nøgle til klubhuset (uden depositum)  

 IPP2-kort når medlemmet er frigivet.  
 
 
 

 


