Referat fra
Generalforsamling
i
Vordingborg
Ro‐ og Kajakklub
26. februar 2020

Vordingborg Ro‐ og Kajakklub, Nordhavnsvej 56, 4760 Vordingborg Tlf. 21353209
Stiftet 21. marts 1904, medlem af DFfR og DKF

Referat
1. Valg af dirigent
Søren Damgaard
Valg af referent og stemmetællere
Britta Helbech Pedersen, referent
Stig og Dorthe, stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
Bent fremlagde bestyrelsens beretning. Bent uddybede udregningen af medlemsantallet
via Conventus. Både roede kilometer og antal ture er steget. Flot. Bestyrelsen vil gerne
have flere med på vandet – gerne dem fra 1‐19 km. Og gerne nogle af de 40 medlemmer,
som slet ikke kommer på vandet. Vennerne har hjulpet os rigtig meget i året. Som det
sidste nye, vil Vennerne donere nye hejseporte, så der bliver vindtæt og mere plads.
Spørgsmål/kommentarer:


Er medlemstallene for alle betalende i klubben? Nej, passive medlemmer tæller
ikke med i opgørelsen til det centrale foreningsregister. Medlemmer der har været
medlemmer i mere end 3 måneder tæller med i opgørelsen.
 På facaden mod vest er arbejdet ikke gjort godt nok. Ved kraftig blæst, er der rigtig
koldt.
 Deltagere på kajakkursus betaler for et helt (indeværende) år, selvom de melder sig
ud.
Beretningen blev godkendt.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Nils fremlagde og gennemgik regnskabet.
Hovedpunkter, spørgsmål og kommentarer:












Kontingenter er bedre end budgetterede
Øvrige indtægter er også bedre end budgetterede
Omkostningssiden er brugt lidt mindre end budgetterede.
Der er brugt knap 12.000 kr. mere, men stadig mindre end budgetterede
Foreningerne er underlagt de samme regler vedr. minus renter for
erhvervsvirksomheder. Det betyder, at vi kommer til at betale op mod 6000 kr. i
renter i løbet af 2020 for at have pengene stående i banken.
Det kommunale tilskud for 2019 var ikke så stort som i 2018. I 2018 fik vi ekstra
midler til opstart af kajakpolo.
Kontingenterne til medlemsforeningerne (særligt DKF) er steget i året.
Der blev stillet spørgsmål ved, om hvorfor vi er medlem af DGI, når vi kunne være
med af Dansk Idrætsforbund. Bedes undersøgt.
Forklaring på fornuften i, at vi er medlem af DGI, som er meget aktive. Vi skal være
medlem i flere foreningen. DGI har hjulpet med opstarten af kajakpolo.
Bent orienterede om priserne på de forskellige foreninger (ca. 4200 kr. årligt til DGI,
ca. 8500 kr. årligt til DFfR og næsten 25.000 kr. årligt til DKF.
Medlemskab af DGI er en forudsætning for brugen af Conventus.
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Vi får rigtig meget af DGI – kurser m.m. Bl.a. brug af svømmehallen er gratis nu.
Bestyrelsen vil se nærmere på vores medlemskaber.
Der blev spurgt indtil forsikring og skift af forsikringsselskab, som en tidligere
bestyrelse havde besluttet. Opfordring til at melde sig en arbejdsgruppe, som kan
gennemskue forsikringspolicerne og tallene.
 IPP‐bevis bliver betalt vedr. kurset for nye medlemmer. Gamle medlemmer skal
stadig selv betale for IPP‐bevis.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Forslag 1) Claus Olsen foreslår, at klubben gennemfører en dag/tur, hvor man i fællesskab
ror ud i kajak/inrigger og fjerner affald langs kyst og havn.





Claus begrundede forslaget.
Der ligger i øvrigt poser til det samme formål fra havmiljøvogter.
God ide. Bestyrelsen skal arbejde med ideen. Tilmelding via kommunens
hjemmesiden, så vi kan modtage kr. 3.000. Miljøhensyn.
Forslaget blev godkendt.

Forslag 2) Claus Olsen foreslår, at skraldespanden i herrernes omklædningsrum flyttes fra
væggen til toilettet? Så man ikke skal stå og kigge i den når man skifter tøj.



Bestyrelsen/husgruppen vil finde en løsning. Flytning eller låg på skraldespanden.
Forslaget blev godkendt.

Forslag 3) Claus Olsen foreslår, om det måske er muligt at omdanne al den energi fra
vores ergometre til brugbar strøm i klubben?
 Kan der bruges strøm fra ergometrene? Nej, det kan der ikke.
Forslag 4) Bestyrelsen foreslår at samboende kontingent ændres til familiekontingent.
 Bestyrelsen begrundede forslaget.
 Forslaget blev diskuteret og blev ændret således, at
o Nuværende § 4.3 bibeholdes.
o Ny § 4.4 med følgende formulering: Familier (op til 2 voksne og 3 børn på
samme adresse), gives reduktion på det samlede kontingent.
 Enlige voksne med børn bør også få rabat på deres kontingent. Bestyrelsen vil
arbejde videre med en praktisk og fair model.
 Der blev stemt om den nye formulering. Det tilrettede forslag blev vedtaget.
 Kontingentet fastsættes under punkt 6. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af handleplan
Bent forelagde og gennemgik handleplanen.
Ingen kommentarer til planen. Godt med gang i klubben.
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6. Fastsættelse af kontingent
Stigning i kontingenter. Alle stigninger vedtaget. Kontingenterne er nu:


Voksne:

1600 kr. pr. år



Samboende:

1400 kr. pr. år pr. voksen (2800 kr. pr. par/år)



Familie

3200 kr. pr. år. pr. familie (2 voksne)



Barn/Ung

900 kr. pr. år for et barn/ung mellem 10‐17 år



Passiv

100 kr. pr. år

Mht. familiekontingent, så skal bestyrelsen arbejde på en løsning, så der også kan gives
rabat til enlige med børn. Bent sagde, at det kan give nogle praktiske udfordringer i
Conventus med de mange forskellige kontingenttyper.
Pris på kajakkursus uændret 2000 kr. Godkendt
SUP‐kursus nyt: samlet pris på 1.600 kr. Drøftelse om, at SUP‐kurset skal koste det samme
som et kajakkursus. Det er dog et kortere kursus. Bestyrelsens forslag blev godkendt.
Særlig kontingent for vinterbadning på 300 kr. i 4. og 1. kvartal. Tilføjelse – kontingentet
kommer til at dække rospinning og vinterbadning. Dvs. at man kan deltage i begge dele
(men ellers ikke deltage i klubbens øvrige aktiviteter). Det særlige kontingent for
vinterbadning og rospinning blev godkendt.
7. Godkendelse af budget
Nils gennemgik budgettet.
Budgettet blev godkendt.
8. Valg af formand
Bent Hummelmose er på valg. Genopstiller ikke. Valg for 2 år.
Britta Helbech Pedersen blev valgt til formand.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jens Christian Børsmose er på valg. Valg for 2 år. Genvalgt.
Tine Jannerup er på valg. Valg for 2 år. Genvalgt.
Mogens Wittendorff er på valg. Genopstiller ikke. Valg for 2 år.
Tina Solevad blev valgt for 2 år.
10. Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år)
a. Valg af suppleant A (lige år)
Steven Andersen er på valg. Valg for 2 år. Genvalgt
b. Valg af suppleant B (ulige år)
Carina Lohmann blev valgt for 1 år.
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11. Valg af 1 revisor
Simon Weisbrod er på valg. Valg for 1 år. Genvalgt.
12. Valg af revisorsuppleant
Lotte Stensgaard er på valg. Valg for 1 år. Genvalgt.
13. Eventuelt


Birte har syet klubbens standere/vimpler i mange år – og ønsker, at vi får fundet en
anden. Birte vil hjælpe i gang. Bestyrelsen skal hjælpe med at finde en ny til denne
opgave.



Kan der ændres på svømmehalstiderne, når man aldrig kan komme tirsdag aften?
Svar: det vil der blive arbejdet på.
Der blev også spurgt til, om varmvandsbassinet kan blive åbnet. Jens Christian vil
spørge svømmehallen.



Spørgsmål om kajakbladet. Afmelding/tilmelding foregår via ipaddle.



Der er behov for, at der bliver uddannet nye instruktører – opgave til nye bestyrelse.



Redningsøvelser for turkajak den 8. marts i svømmehallen.

Referent. BHP
Referat godkendt af
Afgående formand
Bent Hummelmose

Dirigent
Søren Damgaard
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Ny formand
Britta Helbech Pedersen

Pkt 2: Bestyrelsens beretning for 2019
Vordingborg Ro‐ og Kajakklub havde på mange måder haft et godt år 2019. Det har været et år
med masser af aktiviteter, mange nye medlemmer og mange frivillige, som har hjulpet med at
drive, udvikle, vedligeholde, festliggøre, passe og pleje klubben. Det har også været et år, hvor der
har været roet mange km og hvor der har været spillet en hel del kajakpolo.
Klubbens ro‐instruktører har gennemført flere ”ad hoc” roskoler og på kajaksiden er der
gennemført 3 kajakkurser, et kajak‐teknikhold og et ”gå‐til‐kajak‐hold” gennem hele sæsonen.
Polo‐ungdom har haft træning 2 gange om ugen – og træner desuden i svømmehal vinteren
igennem. Derudover har vi haft rospinning 3 gange om ugen, samt vinterbadning 2 gange om
ugen.
Udvikling i medlemstal (som indmeldt til det centrale foreningsregister):
2016
2017
Årstal
Medlemmer
199
234
Ledere
27
17
I alt
226
251

2018
278
7
285

2019
278
17
295

2018
48.775
5.107

2019
50.025
5.353

Udvikling i roning
Km i alt
Antal ture i alt

2016
43.676
4.823

2017
48.728
4.279

Fordeling af aktive medlemmer (roet på vand eller land i sommersæsonen)
Sommer 2017
Sommer 2018
Sommer 2016
Over 500 km
23
18
27
100‐499 km
64
73
67
20‐99 km
50
42
52
1‐19 km
35
31
38
I alt aktive
172
164
184
* aktive = medlemmer der har registreret deres ture og træning i roseddel.

Sommer 2019
22
77
51
30
180

I forhold til klubhuset har vi prioriteret at få efterisoleret og istandsat den vestlige gavl. Desuden
har vi med en stor frivillig indsats fået repareret bådebroen, forskønnet vores klublokale og
istandsat vores værksted.
VRV (vennerne) har købt og installeret en hjertestarter, stået for maden ved standerhejsning og
standerstrygning – arrangeret foredrag og hjulpet ved mange andre arrangementer.
På medlemsmødet i august drøftede vi om klubhuset skal kunne lejes ud til fester. Det var der ikke
den store opbakning til – så den tanke har vi droppet igen.
I 2020 vil vi gerne arbejde videre med at få fornyet klubhuset og bådehallen. Vi håber, at vi kan få
mere hjælp fra DKF, DFfR og DGI, så vi får mere nytte af klubbens medlemskab af disse foreninger.
Desuden vil vi starte op med SUP (stand‐up‐paddling).
Husk vores motto: Kom med på vandet. Ro mere!
På vegne af hele bestyrelsen
Bent Hummelmose
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Pkt 4: Indkomne forslag
Forslag 1) Claus Olsen foreslår, at klubben gennemfører en dag/tur, hvor man i fællesskab ror ud i
kajak/inrigger og fjerner affald langs kyst og havn.
Forslag 2) Claus Olsen foreslår, at skraldespanden i herrernes omklædningsrum flyttes fra væggen
til toilettet? Så man ikke skal stå og kigge i den når man skifter tøj.
Forslag 3) Claus Olsen foreslår, om det måske er muligt at omdanne al den energi fra vores
ergometre til brugbar strøm i klubben?
Forslag 4) Bestyrelsen foreslår at samboende kontingent ændres til familiekontingent.
Familiekontingentet foreslås at gælde for et par med op til 3 børn til og med 17 år. Prisen
fastsættes til 2*voksen‐kontingent.
Med klubbens mange tilbud (roning i både, roning i kajakker, motionsrum, ergometre, kajakpolo,
SUP, vinterbadning og svømning), så kan det give mere og mere mening med et
familiemedlemskab – og derigennem få flere medlemmer, frivillige og liv i klubben.
Nuværende formulering
§ 4.3. Ægtepar og samboende, hvor begge er aktive
medlemmer, gives reduktion på det samlede kontingent.

Forslagets formulering
§ 4.3. Familier (op til 2 voksne og 3 børn på samme
adresse), gives reduktion på det samlede kontingent.
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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
Drøftelse af finansiering af tag og andre store
2020
Bestyrelsen
vedligeholdelsesopgaver.
Opsparing til nyt tag, 25.000 kr. hvert år
2020‐22
Bestyrelsen
VRV donerer nye hejseporte til klubben
2020‐21
VRV
Lås i porte – i stedet for hasper
2020
Husgruppen
Istandsættelse af motionsrummet
2020
Husgruppen
Maling af klubhuset udvendigt
2020‐21
Husgruppen
Maling af klubhuset indvendigt (vægge og vinduer)
2020‐21
Husgruppen
Efterisolere væg ud mod terrassen
2021‐22
Handicapvenlig adgang til klubhuset
2021

Økonomi
0
25000
Samlet
budget
35.000 kr.

Bådebro
Målet med reparationerne er at få broen til at holde til gennemførsel af det store Nordhavnsprojekt.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Reparation af bådebro (inderste del)
2020
Husgruppen
Reparation af fliser før bådebro
2020‐21
Bestyrelsen

Økonomi
Samlet
15.000 kr.

Materiel
Hvad
Reparation af robåde og kajakker

Hvornår
2020

Økonomi
10.000

Indkøb af nye pagajer og hjelme til kajakpolo
Indkøb af nye tur‐ og havkajakker
Indkøb af 1‐2 coastalbåde

2020
2020
2020‐21

Igangsat

Hvem
Roansvarlig
Kajakansvarlig
Polo‐ansvarlig
Polo‐ansvarlig
Bestyrelsen
Bestyrelsen

10.000
30.000
Ansøgning

Administrative systemer
Målet er at leve op til persondataforordningen og gøre det lettere at lave regnskab og håndterer medlemsdata.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Økonomi
Gennemgå driftsøkonomi (forsikringer mv.)
2020
Bestyrelsen 0
Slette gamle medlemmer i roseddel
2020
Bestyrelsen 0
Kombinere nøglestyringen med Conventus
2020
Bestyrelsen ?
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Sikkerhed
Målet er at opfylde de sikkerhedskriterier, der er krævet udefra og klubbens egne intentioner.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Gennemføre dage med redningsøvelser i kajak i
2020
Proces
Kajakansvarlig
svømmehal
Gennemføre kæntringsøvelser for roere
2020
Robådsansvarlig
Kontrol af sikkerhedsudstyr – og evt. indkøb af nyt
2020
Bestyrelsen
Indarbejde SUP i sikkerhedsbestemmelser
2020
Bestyrelsen
Kontrol af motionsmaskiner i forhold til sikkerhed
2020
Bestyrelsen
Kajakpolo
Målet er åbne klubben op for nye typer af ro‐aktiviteter.
Hvad
Hvornår
Deltage i Danmarksturneringen
2020
Polo Summercamp

Igangsat

2020

Hvem
Polo‐ansvarlig

Økonomi
4.000
0
4.000
0
0

Økonomi
Kørsel +
gebyr

Polo‐ansvarlig

SUP – Stand‐up paddling
Målet er åbne klubben op for nye typer af ro‐aktiviteter.
Hvad
Hvornår
Søge midler til indkøb af SUP‐udstyr
2020
Indkøbe SUP‐udstyr
2020
Uddanne SUP‐instruktører
2020
Gennemføre SUP‐kurser
2020

Igangsat

Hvem
SUP‐ansvarlig

SUP‐ansvarlig

Økonomi
Søges
finansieret
gennem
fonde. Afsat
max 30.000.

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 2020
Bestyrelsen
6000
Instruktører – rospinning
2020
Bestyrelsen
3600
Mulighed for deltagelse i instruktørsamling
2020
Bestyrelsen
2400
Instruktører – roning
2020
Bestyrelsen
4000
Tur‐ledere
2020‐2021
Bestyrelsen
2000
Synlighed ‐ kommunikation
Målet er at få forenklet og forbedret vores kommunikation, samt øge rekruttering af nye medlemmer.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Annoncer og postere
2020
Bestyrelsen
Information til medlemmer via nyhedsmail og
2020
Løbende
Bestyrelsen
Facebook
Nyhedsdækning på store arrangementer
2020‐22
Bestyrelsen
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Økonomi
5000
0

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:
Samboende:
Barn/Ung
Passiv

ændres til 1600 kr. pr. år
ændres til 1400 kr. pr. år pr. voksen (2800 kr. pr. par/år)
ændres til 900 kr. pr. år for et barn/ung mellem 10‐17 år
uændret 100 kr. pr. år

Såfremt forslag 3 vedtages, foreslår bestyrelsen at familiekontingent fastsættes til 3200 kr./år.
Hvis forslag 3 vedtages, udgår kontingent for samboende.
Indskuddet (indmeldelsesgebyret) foreslås uændret til:
200 kr. pr. nyt medlem.
Pris for kajakkursus: uændret samlet pris på 2000 kr. inkl.:
 Indmeldelsesgebyr
 Kajakkurset
 Indeværende års kontingent
 Nøgle til klubhuset (uden depositum)
 IPP2‐kort når medlemmet er frigivet.
Pris for SUP‐kursus: nyt tilbud til samlet pris på 1600 kr. inkl.:
 Indmeldelsesgebyr
 SUP‐kursus
 Indeværende års kontingent
 Nøgle til klubhuset (uden depositum)
Særligt kontingent for vinterbadning.
‐ 300 kr. pr. kvartal for 2 ugentlige gange vinterbadning inkl. saunagus.
Kun for 4. kvartal og 1. kvartal. Dette kontingent giver ikke adgang til øvrige aktiviteter i
klubben.
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