Generalforsamling 2019
med efterfølgende standerhejsning
I Maribo Roklub
lørdag den 30. marts 2019 kl. 14.00 I klubbens lokaler
Dagsorden
1. Valg af:
4.

1.
2.
Dirigent, referent og stemmetællere3.
2. Formandens beretning

Hanne Christiansen. 21.2. lovlig indkaldelse
Referent Jane Pørtner
Stemmetællere efter behov.
Bjarne Hallstrøm byder Rigtig hjertelig velkommen til denne generalforsamling
og glæder sig over at så mange interesserer sig for deres klub.
BH aflægger bestyrelsens beretning for det forgangne år.
”Bestyrelsen består af Jane Pørtner, Bo Balschmidt, Bjarne Raby, Bjarne Bue
og Bjarne Hallstrøm. Suppleanter Flemming Olsen og John Winther. Verdens
bedste kasserer Niels Petersen er med uden for bestyrelsen.
Vi har igen i år afholdt bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden og jeg må
jo sige at det er let at holde møder med den ånd som hersker til vore
bestyrelsesmøder. Næsten uden at vride arme om på ryggen opstiller alle
igen. Det skal vi være glade for, idet mange andre klubber i kredsen slås med
at få både formænd og kasserer.
Vort klubhus har gennemgået en stor forandring idet vi har fået nyt tag på
bådehallen, dejligt at vi havde penge selv, da hjælpen til at dække
omkostningerne kunne ligge på et meget lille sted. Vi har en bøn til jer alle:
Forlad ikke klubben med en bruser som løber, det har i det forgangne år
kostet os næsten 20.000 kr. i vand og varme. De penge kunne vi have brugt på
noget sjovere. Det nytter ikke at vi sparer penge på at gøre rent selv, når de
løber direkte i kloakken. Og så har Bjarne Raby sørget for nyt lys, så man nu i
dameomklædningen kan få øje på alle rynkerne.
Byggeprojekt. Desværre har vi måttet smide håndkædet i ringen med hensyn
til finansiering af vort store byggeprojekt. Det er ikke sådan at vi er gået i frø,
hvis nye muligheder viser sig, forfølger vi dem. Vi arbejder nu på nogle
delprojekter med hensyn til at skaffe plads. Bo Balschmidt har lavet et par
udkast, men har I ideer så kom med dem, alle forslag er velkomne.
Vi har haft et forrygende år med mere end 20.000 roede kilometer. Der har
været ture til Ærø, grundlovstur til Skelsnæs hytten, rørsnapsetur, cykeltur, tur
på Borgø og alle vore dejlige ture mandage og fredage afsluttende med vores
dejlige afriggerfest i boldklubbens lokaler.
En dejlig julefest blev det også til, arrangeret af Hanne, Bitten, Bjarne og Alice.
Vintersæsonen er gået med fitnesstræning, ergometerroning, fællesspisning,
bogklub, svømmeklub, kortklub, gåture, rospinning, vinterbadning, cykling og
meget mere. Så alt i alt må vi siges at være rimelig aktive. Det er dejligt at se

hvor entusiastiske I har været med at arrangere alle de forskellige klubber i
klubben. I vinter stillede John Winther og Bjarne Hallstrøm op til
Europamesterskaberne i ergometerroning. Det blev til to bronzemedaljer.
Rospinningen har kørt hele vinteren, dog på lidt nedsat blus.
Træningsafdelingen kører med et rimelig stabilt medlemstal. Lad os se
hvordan det går, når ikke mindre end to store fitnesscentre starter i byen.
I løbet af vinteren har vi gjort tre både klar til sæsonen, deriblandt en
dobbeltfirer som Klaus Duch har kæmpet med og som vi forventer os meget
af.
Ud over det har Bjarne Bue stået i spidsen for og været primus motor for en
storproduktion af rustfri stålvogne til andre roklubber i hele landet, vi bliver
snart verdensberømte i hele Danmark. Som afslutning arrangerede Bjarne Bue
et forrygende sildebord kraftigt støttet af Benny som sammen med Flemming
Olsen kan det der med mad.
Vi har igen i år haft undervisning af elever i 7, 8 og 9 klasser fra Borgerskolen
og vil i lighed med sidste år stå for træningen af en 6 klasse til skole OL.
I år har vi ikke mindre end 6 personer som har roet nok kilometer til at
fortjene en nål:
Bronze, 750 km. Niels Engbirk, Klaus Stentebjerg og Bjarne Hallstrøm
Sølv, 1000 km. John Winther
Guld, 1.500 km. Anni Lorentzen og Jane Pørtner. De har jo allerede fået deres
guldårer som klubben stadig betaler af på. Nå! Pyt! Der er også en lille en til
jer.
Efter Generalforsamlingen går vi direkte til standerhejsningen hvor vi skal
døbe ikke mindre en fire både nemlig: en Edon båd, en dobbeltfirer, en firåres
inrigger og en otter.
Standerhejsning:
Vi står her i dag for at starte vores ro sæson nummer 123. Vi har jo et par år
på bagen. Sidste år havde vi en forrygende sæson med mange kilometer som
det blev nævnt til generalforsamlingen. Vi håber på en sæson med dejligt vejr,
gode ture og mange kilometer på tavlen.
I som står her tilhører næsten alle en klasse med grå hår på toppen. Det er
fantastisk og unikt at så mange i vor aldersklasse er så friske. Det er der mange
klubber som misunder os og med god grund.
Det må være dejligt for Lolland kommune at se. Tænk på hvor mange penge
der spares i det offentlige behandlingssystem. Vi har ikke tid til at belaste
systemet, vi skal jo ud og ro.
Så skal vi til at døbe både,
Dåb af 1 stk. Edon TS515 ungdoms træningsbåd. Gitte Fjeldhøj
Fra Nordea Fonden har lovet at døbe båden. Båden er sponsoreret
Nordea Fonden. Bådens navn Bliver: PRÆSTØ 2

af

Dåb af 1. stk. otter. Den bliver døbt af Flemming Johansen fra Storstrøm
Forsikring. Bådens navn bliver: Storstrøms Forsikring g/s (STOFO) Roklubben
har indgået en sponsoraftale med Storstrøm Forsikring.

Dåb af 1 stk. fire-åres inrigger som bliver døbt af Hanne Nørgaard fra Lyngby
Dame Roklub. Bådens navn bliver: MINDSTEN
Båden er en foræring fra Lyngby Dame Roklub.
Dåb af 1 stk. dobbelt firer med styrmand (Kaproningsbåd). Og Klaus DuchJørgensen døber båden. Klaus har brugt at utal af timer på at gøre denne båd
klar. Bådens navn bliver: BORGØ 2
Så vil jeg bede Bjarne Bue Nielsen om at træde frem. Bjarne har igen i år været
en fantastisk kapacitet med både, bådvogne, turarrangør, festarrangør og fast
men kærlig styring af morgenroningen. Bjarne vil Du venligst hejse standeren.
Imens synger vi den omdelte sang og slutter med et roerhurra.
Dernæst er der stort Sønder Jysk kaffebord i de tilstødende lokaler.”
Bjarne Hallstrøm

5.
6.
9.

Flemming Nørgaard forespørger om selvbyggere i forhold til udvidelse af
klubhuset.BH svarer at bestyrelsen arbejder med alternativer og at det er en
realistisk mulighed, som bestyrelsen har med i de videre overvejelser for
ombygningen. Flemming Nørgaard spørger om ”kilometertællingssæsonnen”
som er fra standerstrygning til standerstrygning. Vinterroreglementet gælder
fra standerstrygning til standerhejsning.
Gyda oplyser at der findes en alarmtilslutning på løbende vand, og foreslår en
sådan, hvis den passer i vores system.
3.Kassereren fremlægger det reviderede
7. Nils Pedersen fremlægger og uddyber det reviderede. underskrevne
regnskab.
regnskab.
8. Bjarne Hallstrøm oplyser på Flemming Nørgaard spørgsmål til
Kodaafgiften, at den musik, vi bruger på rospinningsholdene er
underlagt Koda.
4.Behandling af kontingent- og
11. Bestyrelsen foreslås uændret kontingent
budgetforslag
12. Det forelagt budget vedtages.

10.
13.

5.Behandling af indkomne forslag
16. Ingen indkomne forslag.
rettidigt indkommet 5
14. dage før d. 30.3.
15.
6.
6.Valg af formand og kasserer. (i år 8. Vælges med applaus.
kasserer): Niels Pedersen. Modtager
genvalg
7.
7.
7.Valg af:
8.
Bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter
På valg:
Bo Balschmidt, bestyrelsesmedlem.

genvalg

Bjarne Bue, bestyrelsesmedlem.

genvalg

Bjarne Raby, bestyrelsesmedlem.

genvalg

Flemming Olsen, Suppleant.

genvalg

John Winther, Suppleant

genvalg
Alle

8.

modtager genvalg
8.Valg af:

9.

2 revisorer og suppleanter for disse.

genvalg

Revisor, Tommy Lindebjerg Nielsen

genvalg

Revisor, Ib Sk. Jørgensen

genvalg

Suppleant, Keld Christiansen

genvalg

Suppleant, Irene Raby
9.

10.

Alle modtager genvalg
9.Valg af:
Repræsentanter til tillidsposter:
Motionsudvalg fitness:
Ungdomsudvalg:
Kaproning:
Køkkenudvalg:
Broer og udeområder:
Morgen og motionsroning:
Byggeudvalg:
Sponsorudvalg:
Tøjudvalg:
Udvalg for Hjemmeside:
Udvalg for instruktion:
Materialeudvalg:
Husudvalg:
10.Eventuelt

genvalg
10.
Bjarne Hallstrøm
Bjarne Hallstrøm
Bo Balschmidt
Hanne Rasmussen
Bjarne Hallstrøm
Bjarne Bue
Bo Balschmidt
nedlægges
nedlægges
Bjarne Raby, Jane Pørtner
Bo Balschmidt
Bjarne Bue
Bjarne Raby
11. Bade og vinterbadeforening ved kajakklubben.
12. John om ergometerroning.

