
 
 

 
 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling 2021 

I Maribo Roklub 

lørdag den 26. juni kl.17.00 
DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere. 

Hanne Christiansen blev valgt som dirigent.  
Referent, Jane Pørtner. 
38 deltagere 

2. Formandens beretning.  
 



 
 

 
 

Bo Balschmidt: 
Beretning for sæsonen 2020 (juni 2020 til juni 2021).  
Normalt går beretningsperioden fra marts til marts. 
Medlemmer: 
Vi har igennem et par år haft dalende medlemstal. Medlemstallet ved udgangen af 2020 
var 116 aktive medlemmer. P.t. er der 95 aktive medlemmer. 
 
Vi måtte desværre tage endelig afsked med to medlemmer. Niels Engbirk og Hans 
Rasmussen er begge afgået ved døden i denne sæson. Ære være deres minde. 
 
Materiel: 
Romateriellet: Den gammel otter (Jens) er blevet skrottet.  
Der er anskaffet en ”ny” gigotter (Ormen hin Lange) – lånebåd fra DSR. Byggeår 1933! 
Motionsmateriellet: Der er anskaffet fire nye træningsmaskiner (er endnu ikke leveret). 
For at skaffe plads, skrottes de maskiner der ikke benyttes. 
 
Hus: 
Klubhuset er blevet renoveret, primært for at skaffe mere plads i samlingsrummet. 
Bygningsrenoveringen startede 1. september 2020 og afsluttedes 1. marts 2021. 
Renoveringen var budgetteret til kr. 400.000,- og de afholdte udgifter beløb sig til kr. 
398.613,20. Hertil kommer ca. kr. 30.000,- til udskiftning af træningsmaskiner. Alt i alt et 
tilfredsstillende resultat. 
 
Broer: 
I april 2020 fornyede vi belægninger på broerne og der blev etableret gangsti til 
”badebroen”. 
 
Aktiviteter: 
I den forgangne rosæson (23. juni 2020 til 24. oktober 2020) der kom sent i gang p.g.a. 
Corona, blev der i alt roet 16.389 km. (i 2019 blev der i alt roet 19.094 km.). 
 
Guldåre går til: 
Klaus Stentebjerg Olesen (1.836 km) 
Jane Pørtner (1.747 km.) 
Anni Lorentzen 1.543 km.) 
 
Sølvåre går til: 
Inger Bungaard (1.055 km.) 
 
 



 
 

 
 

28. april På grund af Corona fik vi lov til at ro i små både. Forbud mod at træne 
indendørs. 
15. maj .Roning i alle bådtyper. 
10. juni. Der må trænes indendørs, men med restriktioner. 
23. juni. Standerhejsning. 
26. juni. Morgenkaffe genopstartes. 
27. juni. Generalforsamling. 
3. juli. Telt rejst (sponsoreret af støtteforeningen). 
7. juli Cykeltur, Hvedemagasinet, Bandholm. 
27. juli. Besøg af 8 roere med 8 børn fra DSR. 
1. august. Besøg af 17 unge kvinder – polderarbendarrangement. 
28. august. Kanindåb og grillarrangement. 
31. august. Startmøde med frivillige, der havde meldt sig til byggeopgaver. 
1. september. Byggeri påbegyndes. 
17. september. Hærværk på vores telt. 
3. oktober. Teltet totalskades i en østenkuling! 
24. oktober. Standerstrygning. 
11. december. Nye coronarestriktioner kukker for alle klubaktiviteter. 
5. januar. Nye coronarestriktioner, alle kritiske aktiviteter lukkes. Byggeriet indstilles. 
13. januar. Byggeriet genoptages med reduceret bemanding. 
12. februar. Byggeriet afsluttes – troede vi! 
14. februar. Vandskade over træningsrummet. Loftisolering udskiftes. 
25. februar. Afslutning af byggeriet. 
27. marts. Standerhejsning. 
13. maj. Maribo Roklub fylder 125. år. Fejres med åbent hus. 
5. juni. Grundlovstur til Skelsnæs. 
26. juni. Generalforsamling. 
 

3. Kassereren. Fremlæggelse af 
det reviderede regnskab. 

31/12 2020 
Nils Pedersen fremlagde og det reviderede og 
underskrevne regnskab. 
Roklubben har i 2020 været udfordret af 
vigende medlemstal, samtidig med 
gennemførelse af stor ombygning af klubhuset. 
Driftsresultatet viste et pænt underskud, men 
pengene var i kassen. Det var rart. 
Forsamlingen godkendte fremlæggelsen. 
 



 
 

 
 

4. Behandling af kontingent og 
budgetforslag. 

Kontingent fortsætter uændret. 
Budgettet blev godkendt. 
  

5. Behandling af indkomne 
forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

6. Valg af formand og kasserer (i 
år kasserer). Niels Pedersen 
modtager genvalg). 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og to suppleanter. 
På valg er 
bestyrelsesmedlemmerne 
Bjarne Bue, Bjarne Raby, 
begge modtager genvalg.  
På valg som suppleanter er 
Flemming Olsen (ønsker ikke 
genvalg). 
Bestyrelsen foreslår Klaus 
Stentebjerg. 
John Winther (modtager 
genvalg). 

Niels Pedersen, genvalgt til bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
Bjarne Bue, Bjarne Raby, genvalgt til 
bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
Klaus Stentebjerg, valgt som suppleant.  
 
John Winther Hansen genvalgt som suppleant. 

8. Valg af 2 revisorer og 
suppleanter for disse 

Tommy Lindebjerg genvalgt som revisor. 
Ib Sk. Jørgensen genvalgt som revisor. 
Irene Raby og Keld Christiansen genvalgt som 
revisorsuppleanter. 

9. Valg af repræsentanter til 
ansvarsområder.  

 

(Generalforsamlingen godkender ved 
afstemning at bestyrelsen selv 
fordeler tillidsposterne til de 
respektive udvalg).  

Vedtaget enstemmigt. 

Motionsudvalg, træningslokale 
Ungdomsudvalg 
Kaproning 
Køkkenudvalg 
Broer og udeområder 
Morgen og motionsroning 

 



 
 

 
 

Byggeudvalg 
Sponsorudvalg 
Udvalg for hjemmeside 
Udvalg for instruktion 
Materialeudvalg 
Husudvalg 

10. Eventuelt 1 
Roklubben sender ansøgning til Maribo 
Roklubs Støtteforening om: 
Kaffemaskine til køkken. 
To borde/bænke til gårdspladsen. 
Støvsuger.  
Gulvvasker specielt til træningsrummet. 
Ny flagstang på klubhuset til roklubbens 
stander. 
4m flagstang til vinterbadernes vimpel. 
 
2 
Hans Jørgen opfordrede til at 
Coastalbåden (dobbeltsculler) igen bliver 
klar til roning. 
 
3 
Mona foreslog en alfabetisk inddeling af 
redningsvestene og en ny stang, så 
vestene ikke hænger så tæt. 
 

 

Hanne Christiansen (Dirigenten) afsluttede generalforsamlingen. 

Bo Balschmidt (Formanden) takkede dirigenten for en sikker og professionel gennemførelse af 

generalforsamlingen og overbragte i den anledning en beskeden vingave. 

 

Jane Pørtner 

01.07.2021 


