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Punkt
Valg af dirigent.

Beslutning
Tommy Nielsen Blev Valgt

1

Valg af stemmetællere

Flemming Jensen og Per Larsen blev valgt

2

Formandens beretning.

3

Kassereren fremlægger det
reviderede regnskab

4

Behandling af bestyrelsens
kontingent- og budgetforslag.

Er Vedlagt som bilag 1
Der var en del kritik af bestyrelsens dispositioner i forbindelse med
tag projekt, herunder økonomien i projekteringen.
Enstemmigt vedtaget
Annie fremlagde det reviderede regnskab, og gennemgik
hovedpunkterne.
Igen kommenteredes på ingeniør regning.
Enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på kr. 10,00 pr. måned
pr. 1. juli 2013 for medlemmer over 18 år.
En forhøjelse fra kr. 150,00/måned til kr. 160,00/ måned.
Herefter opkræves kontingentet:
Kvartalsvis kr. 480,00
Årskontingent kr. 1.920,00 – 10 % = kr. 1.728,00
Kontingent forhøjelse. Begrundelse: faldende kommunalt tilskud
gør det nødvendigt at hæve kontingent.
Bemærkninger:
Falder kontingent ved stigende kommunalt tilskud,
Best besvarelse ja, men utænkeligt at tilskuddet vil stige, mere
sandsynligt at det vil falde frem over.
Enstemmigt godkendt
Budget.
Annie fremlagde bestyrelsens budget.
Budgettet ender med et underskud på 90000,Bemærkninger
Det blev bemærket at der ikke var afsat penge til tag/grønt projekt.
Best svar: der vil ikke blive brugt yderligere penge på projektet, før
projektet er klar til godkendelse af ekstraordinær
generalforsamling.
Enstemmigt godkendt
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Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1. vedtægtsændring
a.
§3

b.

§7

Fremlagt af Bjarne Nielsen
Dersom hver enkelt af de 4 hovedpunkter i budgettet:
1. Hus og bådehal
2. Vedligeholdelse materiel
3. Kaproning
4. Nyanskaffelser både & inventar
Overskrides med mere end kr. 30.000,00, skal dette forelægges på
en ekstraordinær
generalforsamling.
Bemærkninger.
Længere debat førte til afstemning.
Der var 49 stemme berettigede
Der var afgivet 23 stemmer for, 24 stemmer i mod, 2 ugyldige
Fremlagt af Bjarne Nielsen
Den materialeforvalter, der er bestyrelsesmedlem, skal have fuld
dispositionsret over
budgetmidler på båd fonden, der er afsat til vedligeholdelse af båd
parken.
Derfor skal budgettet altid indeholde:
Et beløb på kr. 15.000,00 til vedligeholdelse af inrigger-og gig både.
Et beløb på kr. 15.000,00 til vedligeholdelse af outriggerbåde.
Bemærkninger
Efter en debat trak Forslagsstillerene forslaget. Bestyrelsen
indskriver en passus om materiel
Ansvarlige i forretningsordnen.

Forslag 2.indkøb af havkajakker

Indkøb af havkajak
Hermed fremsendes forslag til Roklubbens generalforsamling om
køb af 3-5 havkajakker for et beløb på max. 25.000 kr
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Valg af formand og kasserer:
På valg er: Kasser Annie Larsen
(Villig til genvalg)

Peter Malm fremlagde sit forslag.
Begrundet i flere muligheder, for at komme ud på vandet også i
dårligt vejr.
Mange ytrede sig i mod forslaget.
Med baggrund i indkøbet af Edon båden trak
Peter Malm forslaget
Annie blev valgt
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Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter:
På valg er:
1.
Ulla Midjord
(Villig til genvalg)
2.
Bent Hansen
(Er ikke villig til
genvalg)
3.
Rasmus Adrian, er trådt ind i
stedet for Laila Kristiansen (er
villig til at fortsætte perioden ud)
4.
er ikke besat
(Suppleant)
5.
Lønge Hansen
(Er ikke villig til genvalg)
(Suppleant)
Valg af revisorer og suppleant for
disse.
På valg er:
1.
Tommy Nielsen
2.
Birgit Frederiksen (er ikke villig til
genvalg)
3.
Knud Meyer (suppleant).
Valg af repræsentanter til
tillidsposter
1. Husudvalg
2. Udvalg for broer og
udenoms arealer
3. Materialeudvalg

Formand for inriggere.

Formand for outriggere.
4. Udvalg for motionsrum
5. Udvalg for Instruktion af
motionsroere.
6. Ungdomsudvalg
7. Arrangementsudvalg
8. Tøjudvalg
9. Udvalg for hjemmeside og
nyhedsbrev
10. Sponsorudvalg
Eventuelt.

1. Ulla Midjord blev valgt
2. Bjarne Hallstrøm blev Valgt
3. Rasmus Adrian blev valgt til resten af perioden
Efter en debat blev det besluttet at udvide bestyrelsen med
et medlem dette medlem blev Lotte Munk Pedersen
4. Erling Nielson blev valg som (suppleant)
5. Niels Engbirk (suppleant)

1. Tommy Nielsen blev valgt
2. Martin Nyvang blev valgt
3. Knud Meyer blev valgt som suppleant

1.
2.
3.
•
•
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hanne Rasmussen
Michael Nielsen
Materialeudvalg
Bjarne Nielsen
Flemming Jensen
Rasmus Adrian
Morten B Jensen
Mie Haapanen
bestyrelsen
Ida Haapanen
Martin Nyvang og Ulla Midjord
Inge Michaelsen

Spørgsmål vedr varme i dame omklædning, bestyrelsen kigger på
problemet.
Der stilles spørgsmål om ude belysning om dagen, bestyrelsen
kigger på problemet.
Morten takkede Birgit for mange års tro tjeneste som revisor i
klubben, Bent Hansen og Laila Kristiansen for deres arbejde i
bestyrelsen, Tommy Nielsen for styring af årets generalforsamling.

