
 
 

 
 

Referat af Generalforsamling i Maribo Roklub 27. juni 2020 kl.14.00 

Referent: Jane Pørtner 

Punkt  Beskrivelse Beslutning 
1 Valg af dirigent, 

referent og 
stemmetæller 

Hanne Christiansen takker for valget som dirigent.  
Jane Pørtner takker ligeledes for referenthvervet. 
Der vælges en stemmetæller, hvis nødvendigt. 

2 Formandens 
beretning 
 

Maribo Roklubs formand Bjarne Halstrøm byder velkommen til 
denne sene Generalforsamling og standerhejsning. 
Sidste år var endnu et aktivitets-år med 19094 roede kilometer. 
Formanden uddeler 2 guldnål for roede 1500 km, 2 sølvnåle for 
1000 km og bronze for roede 750 km til seks ivrige roere. 
Udover roningen skete der en masse andre ting. Rørsnapstur, 
fællestur til Nordborg, cykeltur, klubkaproning, forlængelse af 
slæbestedet og afriggerfest.  
”Bjarne Bue har haft en væsentlig finger med i spillet her og han 
fortalte mig glædestrålende at nu havde han solgt endnu nogle 
bådvogne. 
På grund af Coronanedlukningen har vi i lang tid ikke måttet 
noget som helst. 
” Vinterbadning er den eneste aktivitet vi har haft. Omklædning 
undertiden i frostgrader udenfor klubhuset. Vinterbadere er ikke 
til at stoppe, selv med coronaafstand, lader det sig gøre.  Vi er 
alle fornuftige mennesker, det fortsætter vi med at være.  
 Sæsonen er nu i fuld gang igen og der bliver roet flittigt, de der 
dedikerede mennesker, som ror hver dag og flere gange om 
dagen, er allerede oppe på 700 km, fortsætter Bjarne Hallstrøm. 
” Det er nu flot og lidt misundelig er man vel altid”. 
Vores byggeprojekt har været klar længe. Der er sendt utallige 
finansieringsansøgninger, de sidste år.  
Bo Balschmidt redegør for byggeprojektets aktuelle status. 
Maribo Roklub har nu fuld finansiering. 
Lolland Kommune har givet tilsagn om medfinansiering på 
45.000.- kr  
LoA har givet tilsagn om 100.000.- kr og der er netop indkommet 
tilsagn om 200.000.- kr af Lag-midlerne. 
Der er formaliteter, der skal på plads inden pengene er til 
rådighed. Og vi regner med at kunne sætte i gang omkring 1. 
september. 
Bjarne Hallstrøm fortsætter sin beretning: 
”Jeg har været formand i 4 år. Det har været 4 gode år. De dårlige 
vibrationer er væk og vi har en dejlig klub med et fantastisk 
sammenhold. Det er unikt, det som forgår i Maribo roklub og det 
skal vi værne om. Det er nemt at være formand for sådan en klub 
med en bestyrelse som samarbejder rigtig godt. Jeg trækker mig 



 
 

 
 

som formand, idet der er et endnu større projekt, som Kirsten og 
jeg er i fuld gang med. Det er 24-7 og kræver al vor energi.  
Bestyrelsen foreslår Bo Balschmidt som ny formand og jeg er 
sikker på at alle bakker op om dette. Jeg fortsætter, hvis jeg 
bliver valgt, som menigt medlem af bestyrelsen. 
Til sidst vil jeg 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 eget 
initiativ. Tak for det! 
 

3 Kassereren 
fremlægger det 
reviderede regnskab 
 

Niels Pedersen fremlægger årets regnskab pr. 31/12 2019, 
der er revideret og godkendt d. 18.februar 2020 af revisorerne, Ib 
Sk. Jørgensen og Tommy Lindebjerg Nielsen: 
 
Årets indtægter I alt 367.684,23 kr. 
Udgifter               I alt 285.233,30 kr. 
Regnskabet balancerer Passiver/Aktiver med 2.592.465,12 
 

4 Behandling af 
kontingent- og 
budgetforslag 

Med højde for Corona-konsekvensernes indvirken på Maribo 
Roklubs økonomi fremlægger Niels Pedersen et nedprioriteret 
budgetforslag ud fra driftsresultat 2019: 28.000.-kr 
                                                              2020: 12.000.-kr  

5 Behandling af 
indkomne forslag 

Ingen forslag 
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Valg af formand og 
kasserer. (i år 
formand) 
Bestyrelsen foreslår 
Bo Balschmidt som 
ny formand. 

Ny formand  
Bo Balschmidt. 

7 Valg af 2 
bestyrelsesmedlem
mer og 2 
suppleanter 
På valg:  
Bjarne Hallstrøm, 
Jane Pørtner, 
Flemming Olsen og 
John Winther 
Hansen.  
Alle modtager 
genvalg. 

Genvalgte: 
Bjarne Hallstrøm, Jane Pørtner, Flemming Olsen og John Winther 
Hansen.  
 

8 Valg af 2 revisorer 
og suppleanter for 
disse. 

Genvalgte: 
Ib Sk. Jørgensen og Tommy Lindebjerg Nielsen 
Suppleanter: 
Irene Raby og Keld Christiansen 



 
 

 
 

9 Valg af tillidsposter: 
Motionsudvalg 
fitness 
Ungdomsudvalg 
Kaproning 
Køkkenudvalg 
Broer og 
udeområder 
Morgen og 
motionsroning 
Byggeudvalg 
Sponsor 
Udvalg for 
hjemmeside 
Udvalg for 
instruktion 
Materialeudvalg 
Husudvalg 

 
Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen fordeler 
tillidsposterne til de respektive udvalg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  Eventuelt Det foreslås at medlemmerne indstiller en redningsvest, så den 
passer og fastgør navn på deres personlige vest og bruger sin 
egen hver gang, man er ude at ro. Bue fabrikerer vandfaste 
mærkater med navn til fastgøring på redningsvesten. 

Ref. Jane Pørtner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


