Ordinær Generalforsamling
Lørdag d. 20. november 2010
Referat:
1. Valg af dirigent.: Kasper Østerbye
Dirigenten fastslog at GF’en er lovpligtigt indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning.
Bemærkninger: Kasper siger at vi formår at indvolvere mange andre end klubbens bestyrelse i det frivillige
arbejde. Ingen yderligere bemærkninger
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Sidste års regnskab gav ikke underskud på 5000dkr som fremlagt på seneste GF, men efter opgørelse af km
til TdG blev det reelle underskud 7000dkr i år 2009.
Regnskabet skal fremover også indholde oversigt over bådparken, muligvis også med km opgørelse, og
med opgørelse af købsår på både.
Medlemsantal kan opgøres til fremtidige regnskab.
Trim gav mindre end forventet, fordi vores egne roere i år ikke skulle betale, så der mangler disse indtægter.
Startgebyrer skal vi være bedre at kontere rigtigt, så især børnenes regnsskab bliver bedre. Vi kan også
registrere kanojaktrim som både ind og ud.
Kørselstilskud er ca halveret i forhold til tidligere år.
Kan containeren købes og blive stående ved svømmehallen? Vi har allerede besluttet at spørge
bademesteren.
Resultatet er overskud på 14000dkr
Regnskabet godkendes.
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
4a: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring i ”§10. Bestyrelsen”
Nuværende tekst:
§ 10. Bestyrelsen.
Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, næstformand samt 5 bestyrelsesmedlemmer.
Valgperioden er 2 år.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, næstformand og de 3 øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
Ovenstående afsnit (med kursiv) foreslås ændret til:
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, 4 medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer
på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand og
næstformand.
Begrundelse fremlagt af Claus Bo:
Bestyrelsen synes, at det som i stort set alle andre foreninger vil være mest rigtigt, at man i stedet
for direkte valg til bestemte poster, konstituerer sig når bestyrelsen er valgt.
Man kan også, hvis formand eller næstformand bliver nødt til at trække sig i utide, få besat posterne
med det samme. Som vedtægterne er nu, kan der gå næsten et år, før man kan få en person valgt
direkte til posten som formand eller næstformand.
Bemærkninger: ”Vil gerne vide hvem man vælger til hvad”
Ændringsforslag fremkommet under GF: Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gange, 4
medlemmer på lige årstal, og 2 medlemmer plus formand på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig på
førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand.
Der findes 25 stemmeberettigede på GF:
Først stemmer vi om hvilket af de to forslaget der skal på valg:
Ændringsforslaget fik 16 stemmer og er dermed valgt
Dernæst stemmes om godkendelse af ændringsforslaget:
24 stemmer for den reviderede vedtægtsændringen og ændringsforslaget godkendes.

4b: Fællesudvalg-vedtægt – udgår pga uafsluttet revision
Pia fremfører baggrunden: Vinterbaderklubben er budt velkommen af fællesudvalget, men fællesudvalgets
vedtægter skal dermed ændres og efterfølgende godkendes på hver klubs først kommende
generalforsamling. Revisionen af fællesudvalgets vedtægter er dog ikke afsluttet og fremlægges kun til
orientering.
Kommentarer: vi skal måske diskutere et maximalt antal medlemmer fordi vinterbadning er en ret populært
og et stort øget forbrug af energi i klubhuset kan forudses.
Vi bør formalisere stavgængernes brug af klubhuset tilsvarende.
4c: Kontingent (foreslag: uændret)
Pia fremlagde budgettet for 2010 til orientering.
Kommentarer: Budget skal opsættes med sidste års resultat istedet for sidste års budget, for bedre oversigt
Specielt pensionist kontingent (ex 2/3) er et ønske – vil blive diskuteret yderlige i bestyrelsen
Der stemmes om uændret kontingent: ingen stemmer imod hvorved foreslaget om uændret kontingent
vedtages.
5. Valg til klubbens tillidsposter.
Da punkt 4a er godkendt opstilles:
Jakob Dan Jensen – Genopstiller (2år)
Jane Stenberg opstiller (2år)
Kandidat (2år) – Uwe Lundberg
Suppleant – Miguel Valls (1år)
På valg er ligeledes
Revisor – Marianne Bjørn
2 poster til fællesudvalget: Poul Nymark og Kristian Kaltoft-Sørensen
Alle vælges.
6. Eventuelt.
6.1 Pia fremlagde spørgsmål om udsendelse af klubblad elektronisk eller postudsendt – årsag
portostigning, samt at bestyrelsen ønsker GF’s input i diskusionen.
Kasper: Medlemslisten hvorudfra bladet sendes indeholder allerede et hak om man vil eller ikke vil modtage
blad med posten – derfor er det nemt at udvide antallet som ikke vil modtage. I praksis kommer de trykte
blade i en kasse som Kasper sætter labels på . Kasper og Malene’s beregning viser dog at det ikke bliver
dyrere rent porto mæssigt, pga den specielle forsendelses type. Derfor foreslår Kasper at man selv skal sige
hvis man ikke ønsker bladet tilsendt.
Lisette: hvis man omvendt skal sige at man ønsker et papirblad er der måske flere der melder fra
Kasper mener at kontingentet måske er nemmere at inddrive når folk har bladet i hånden, og kan
overbevises om at de skal ro iår
Uwe: vi kan også lave mindre antal udgaver
Marianne: Der er tilgengæld mange som skriver, og tykkere blad koster mere i porto, så få udgaver vil sikkert
koste det samme at udsende som flere.
Bestyrelsen vil tage alle input med i deres videre diskusion af emnet.
6.2 Claus Bo ang. Uautoriserede Motorbåde på søen: Observation af uautoriserede motorbåde skal
gerne meldes til skov&naturstyresen. Der kommer en seddel på tavlen og et skriv i bladet om hvor
og hvordan
6.3 Claus Bo ang. Planlægningsmøde afholdes 11 jan 2011 kl 19
6.4 Arne: Motionsrummet får nyt gulv om 14 dage, men der mangler væv og maling på væggene + de
tunge ting skal fjernes mens gulvet etableres. Derfor mangler der hænder til denne sidste fase af
projektet.
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