
 
 
 
Ordinær generalforsamling 
med efterfølgende standerhejsning 
 
I Maribo Roklub 
 
lørdag den 25. marts 2017 kl. 14.00 I klubbens lokaler 
 
Dagsorden 
1. Valg af 
dirigent, referent og 
stemmetællere 
 
Dirigent: Harry Michelsen 
Referent: Jane Pørtner 
Stemmetællere: Alice bue og Hanne Christiansen 
 
2. Formandens 
beretning. 
 
Sidste sæson startede festligt med dåb af to både, den ene 
blev døbt af Lollands 
Borgmester Holger Rasmussen og den anden af to nonner fra 
Skt. Birgitta Klosteret.Der er roet mange kilometer i den 
forløbne sæson Anni Lorentzen Christiansen, Hanne Søgård, 
Per Munk Petersen, kan modtage kilometernåle. 
Der har været tilrettelagt flere dejlige ture og fester for 
morgenroerne. Her kan nævnes Silkeborgturen, Korsør, 
rørsnapsetur, afrigger fest, julefest med meget. mere Alice og 
Bjarne takkes for deres store indsats. 
St. Hans aften var der stort bålfest i roklubben med mange 
besøgende fra byen. Roklubben havde salg af kaffe, kage, øl 
og vand og popcorn og musikalsk underholdning af Danny. 
Vi er glade for omtale den, der har været i medierne. Det 
fortæller at der er stor aktivitet i roklubben. 
Rospinning er en stor succes, som roklubben takker Lotte for 
utrætteligt at stå i spidsen for de mange hold. 



Roklubben har undergået store forbedringer inde og ude. Der 
er bygget aflåseligt anneks, ryddet op i hjørner og kroge. 
Bjarne Bue og Hans har bedrevet at de gamle rustne 
bådvogne er blevet skiftet ud med splinter nye i rustfrit stål. 
Fantastisk flot. 
Fitnessrummet er til brugernes store glæde blevet udstyret 
med flere nye maskiner. 
Klubbens egne medlemmer har overtaget rengøring i 
klubhuset. Bjarne Raby har stået for alt forarbejdet og der er 
stor tilfredshed. Roklubben sparer ca. 80000 kr.- årligt på 
denne ordning. Morgenroerne har rengøringsturnus med 
rengøring hver mandag. 
Der har været afholdt teoretisk korttursstyrmandskursus i to 
omgange. Praktiske øvelser bliver afholdt når 
vandtemperaturen tillader det. 
Vi har haft et samarbejde med Østofte skole hvor en 6. Klasse 
6 gange har trænet til Danmarks Stærkeste klasse. Bjarne Hallstrøm ser frem til en rigtig god 
rosæson. Han slår et 
slag for aftenroning og gør opmærksom på at brovagt ikke er 
påkrævet og at man kan tage på vandet efter samme regler 
 
Kommentarer som i øvrigt gælder. Klubben stiller tid i svømmehallerne til 
medlemmer, der har brug optræne deres svømmefærdigheder. 
Roklubben tegner ca. 200 medlemmer og der kommer hele 
tiden nye. Udbygning af klubhus trænger sig lige så stille på. 
Huset er afhængigt af at kommunen giver sit nik for 
ombygningsplanerne. 
Formanden vil gerne på bestyrelsens vegne takke alle for det 
store engagement, som bliver lagt i klubben. Det er altid til at 
finde en hjælpende hånd og mange ting bliver lavet på 
medlemmers egne initiativer. 
Knud Meyer gør opmærksom på at det er normal procedure at 
det fremgår af dagsordner, hvilke medlemmer, der er på valg. 
Dette tager bestyrelsen til efterretning. 
 
3. Kassereren fremlægger det 
reviderede regnskab. 
 
Niels Petersen fremlægger det gode regnskab, der viser et 
pænt resultat. 
 
4. Behandling af kontingent og 
–budgetforslag 
 
Kontingent foreslås bevaret uændret. 



Kommunen står for et større tilskud end sædvanligt for optalte 
ungdomsaktiviteter. Dette som gives i forhold medlemmer 
under 25 års træningsaktivitet. 
 
5. Behandling af indkomne 
forslag. 
a) Ændring af Bådfond til Båd 
og Hus Konto 
b) Forslag til 
vedtægtsændring - 
 
a) Ændring af navn fra Bådfond til Båd- og Husfond vedtages. 
Det vil gavne ombygningplanerne et klubben har en Husfond. 
b) forenkling af vedtægter efter pragmatiske principper. 
Vedtages. 
 
6. Valg af 
kasserer 
 
Niels Petersen 
 
7. Valg af 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter. 
 
Bo Balschmidt og Bjarne Bue 
Per munk Pedersen, Flemming Olsen 
 
8. Valg af 
2 revisorer 
2 revisorsuppleanter 
 
Der vælges: 
Revisorer: Tommy Lindebjerg Nielsen og Ib Sk. Jørgensen. 
Suppleanter: Keld Christiansen og Irene Raby 
 
9. Valg af 
repræsentanter til tillidsposter 
 
Hele rækken genvælges: 
Motionsudvalg fitness: Bjarne H 
Ungdomsudvalg: Per Munk 
Kaproning: Bo Balschmidt 
Køkkenudvalg: Hanne Rasmussen 
Broer og udenomsområder: Hans Rasmussen 



Morgen og motionsroning: Bjarne Bue 
Byggeudvalg: Bjarne Halstrøm 
Sponsorudvalg: Bjarne Bue 
Tøjudvalg: Gyda Kelø 
Udvalg for Hjemmeside: Jane Pørtner 
Udvalg for instruktion: Per Munk 
Materialeudvalg: Bjarne Bue 
Husudvalg: Bjarne Raby 
Revisorer: Tommy Lindebjerg Nielsen og Ib Sk. Jørgensen. 
Suppleanter: Keld Christiansen og Irene Raby foreslås. 
10. Eventuelt Bo Balschmidt orienterer om at OK benzin har en sposordning, 
 
som Roklubben kan søge andel i. Den støtter lokale 
sportsklubber med et beløb pr. købte liter benzin. 


