Generalforsamling 2012
Lørdag den 3. marts kl. 16.00
I klublokalet.
Referat
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Beslutning
Tommy Nielsen Valgt
Indkaldelsen godkendt!
Valg af stemmetællere
Arne Madsen og Martin Nyvang valgt!
Formandens beretning. Beretning vedlagt som bilag 1!
Der var spørgsmål om det var Guldborgsund Kommune (eller Lolland)
der skal stå for vedligeholdelse af broerne i Søndersø.
Et Frits Ernst nævner at der blev skrevet under i tirsdags mht
Bangshave og Campingpladsen.
Et andet Per Larsen spørger om hvordan det ser ud med tilskud til
grøn energi – Formanden gentager redegørelsen lidt mere detaljeret
omkring at det er vanskeligt at få donationer fra fonde.
Per spørger til om kommunen giver tilskud til varme. Et andet
medlem (Flemming Jensen) fortæller om Kommunens ”ulyst” til at
give tilskud. Et andet medlem (Martin Nyvang) fortæller at
Kommunen hidtil har givet mere end de egentligt ”skal”.
Kassereren fremlægger Kasseren forklarer om det nye computersystem som gør at tallene fra
det reviderede regnskab år 2011 og 2010 ikke er helt sammenlignelige.
Regnskabet gennemgået – vedlægges som bilag 2 !
Der spørges ind til om ikke burde være højere indtægter på
reklameskilte, da der er flere skilte. Kasseren fortæller at hun har
været sat lidt ud af spillet pga helbreddet i år, men at det med
reklameskiltene er på huskelisten.
Der spørges om hvorfor bådene ikke blev betalt fra bådkontoen og
kasseren fortæller at årsagen er at vi får en bedre rente på
bådkontoen.
Behandling af
Vedlægges som bilag 3!
bestyrelsens
Gennemgået af kassereren.
kontingent- og
Der spørges ind til om man kan spare penge ved at få folk til at slukke
budgetforslag.
maskinerne om aftenen evt lukke klubben ned om natten. Der er dog
en del medlemmer der træner meget sent og meget tidligt.
Kontingent forhøjelsen på 20,- kr pr måned vedtages.
Indmeldelsesgebyr på 200,- kr vedtaget.
Behandling af indkomne
forslag.
1. Køb af båd

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arbejde målrettet frem
mod indkøb af denne type båd til levering senest til klubbens 120 års
fødselsdag 13. maj2016.
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Valg af formand og
kasserer:
På valg er: Formand
Morten Borg Jensen

Morten blev valgt!

(Villig til genvalg)
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Valg af
bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter:
På valg er:
1. Laila Kristiansen

Laila blev genvalgt

(Villig til genvalg)

2. Michael Nielsen

Michael blev genvalgt

(Villig til genvalg)

3. Rasmus Adrian
(Suppleant)

Rasmus og Lønge blev genvalgt

4. Lønge Hansen
(Suppleant)
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Valg af revisorer og
suppleant for disse.
På valg er:
1. Tommy Nielsen
2. Birgit Frederiksen
3. Knud Meyer
(suppleant).
Valg af repræsentanter
til tillidsposter
Eventuelt.

Formand
Morten Borg Jensen

Tommy, Birgit og Knud blev genvalgt.

Inge Michaelsen vil gerne have at der bliver mere fokus på
sponsoraftaler.
Et Hanne Kristiansen spørger til hvordan reglerne er mht når man har
gæster fra en anden roklub.
Dirigent
Tommy Nilsen

