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Generalforsamling 2018 
med efterfølgende standerhejsning og mindestund for 

æresmedlem Knud Meyer. 
I Maribo Roklub 

lørdag den 24. marts 2018 kl. 14.00 I klubbens lokaler 
 

Referat  
1. Valg af: 
Dirigent 
Referent 
stemmetællere 

 

Dirigent, Hanne Christiansen. 
Hanne konstaterer generalforsamlingen lovligt og rettidigt indvarslet. 
Referent, Jane Pørtner 
Stemmetællere, Svend Aage Wammen, Mogens Madsen 
 

2. Formandens beretning:  
Bjarne Hallstrøm 
 
 

Bjarne Hallstrøm byder hjertelig velkommen og gør opmærksom på 
at det ikke alene er hans, men bestyrelsens beretning.  
Bestyrelsen består af Bjarne Hallstrøm, Bjarne Bue, Bjarne Raby, Jane 
Pørtner og Bo Balschmidt: 
I årets løb er afholdt ca. et bestyrelsesmøde om måneden, der altid 
foregår i en god positiv ånd. 
Bestyrelsen har deltaget i møder i:  
Naturlandet Lolland Falster, et initiativ, der skal gavne turisme på 
Lolland og Falster. Ud af dette er det planen at der her opstilles en 
bro, til udlejning af både, der hvor Kredsens gamle bro stadig ligger. I 
forbindelse hermed bygges 2 sheltere 
Hele Planen for Naturlandet støttes af Nordea Fonden med 18 
millioner kroner.  
Bestyrelsen har desuden deltaget i fondsmøder i Sportsråd Lolland, 
Møder med Lolland Kommune, Ro-kredsen og Kajakklubben. 
Vi vil gerne rose medlemmerne. Der er en særlig ros til 
morgenroerne, men også til andre medlemmer, der gør en indsatsfor 
klubben. Der pibes aldrig. Når vi har et projekt, er der straks en hel 
flok i gang. Det luner og gør det nemt at være bestyrelse.  
I den forbindelse nævner Bjarne Halstrøm Bjarne Bue, som den gode 
indpisker. Bjarne B har masser af planer på lager. Fra 
beskyttelsesdragt til hjemmesko er måske dækkende for den for 
værkstedets renovering. Der er blevet plads og overblik. Ikke at 
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forglemme har Bjarne B udviklet en virkelig genial rustfri bådvogn 
med laserskårne elementer.  
Vort mobile værksted har i år været brugt til istandsættelse af 
klubbens motorbåd. Den er blevet så flot og er på det nærmeste 
nyere end ny. Igen var det Bjarne B med sine raske svende, der var på 
spil. 2 coastalbåde er også renoverede. Så nu er vi rustede til en 
sæson med instruktion. 
Vi er i gang med et skolesamarbejde, hvor vi underviser 7, 8 og 9. 
klasser i roning og styrketræning. Vi har besluttet at tage endnu en 
sæson med dette arbejde. Her har Bo Balschmidt gjort et kæmpe 
arbejde. Igen i år vil en 6. klasse fra Østofte skole træne til Danmarks 
stærkeste klasse. Vi vil igen i år give dem en tur på vandet eventuelt 
sammen med andre klasser. 
Vort træningslokale bliver flittigt benyttet. Det er indtrykket at 
medlemmerne er glade for vores faciliteter. Vi har dog mistet 
medlemmer, som nu træner i det nye center på Øster Landevej. 
Men! Vi får stadig nye medlemmer, som uopfordret henvender sig. 
Rospinning er populært og fungerer rigtig godt under Lotte Munks 
kyndige energiske ledelse. 
Vi har en god og sund økonomi.  Det skyldes i stor grad at 
morgenroerne har overtaget rengøringen og at klubben herved 
sparer en del penge. Det er roklubbens støtteforening, som officielt 
har overtaget rengøringen. Det hele styres på glimrende vis af vores 
husforvalter Bjarne Raby, som med fast, men kærlig hånd styrer 
slagets gang og sørger for at supplere med rengøringsmidler, 
håndklæder med meget mere. Vi har i år et overskud på ca. 70000kr. 
Vores kasserer Niels Petersen behandler regnskabet effektivt og 
præcist. 
Der har i årets løb været arrangeret en del tur: Cykeltur, fællestur til 
Ærø, rørsnapsetur, grundlovstur med mere. I år arrangerer vi en tur 
til Københavns havn i lighed med den vi havde for et par år siden, 
som var en stor succes. I år vil SAS Roklub være værter, idet KR 
forlanger et stort beløb for leje af både. Vi har mange gæster her og 
det er ganske gratis. Igen er det Alice og Bjarne Bue, som er 
initiativtagere til disse ture. 
Klubben afholder stort St. Hans bål med guitarmusik salg af kaffe, 
kage, popkorn, øl og vand. 
Sæsonen slutter med en super afriggerfest, som arrangeres af Hanne, 
Bitten, Alice og Bjarne. 
Byggesagen. Vi har tilsagn om ca. 1 million kroner fra Lolland 
Kommune og LAG midler. Vi har fået afslag fra AP Møller, som vi 
havde søgt 1,5 million. Vi har nu ansøgninger liggende hos Krista og 
Viggo Petersens Fond, Lokale og Anlægsfonden og Åge V. Jensens 
Fond. Realdanias ’underværker’ kampagne har også vores ansøgning. 
For at kunne komme i betragtning der, skulle vi mønstre 200 likes på 
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RD-kampagnehjemmesiden. Vi havde 5 dage til fristens udløb. ved 
hjælp af hovedsaligt morgenroernes netværk, nåede vi ved deadline 
ca. 400 likes. 
Byggeprojektet er ændret til den udformning, som ses på 
opslagstavlen i opholdsrummet. Et smukt hus i smukke omgivelser. 
Det er lidt op ad bakke med fondene, men byggeudvalget, der består 
af 3 x Bjarne og en Bo klør på med den store opgave. 
I sidste sæson blev der roet ca. 16 000 km. Kun 2 roere, Anni 
Lorenzen og Jane Pørtner nåede over de 1000 km, som gav en fin lille 
sølvåre. Disse blev overrakt til dem. 
Efter generalforsamlingen vil der være fælles flagrejsning med en lille 
mindestund for til ære for Knud Meyer. 
Fra et lille hæfte fra 1948, doneret af Palle Bredsgaard, læser Bjarne 
et par pudsigheder op: 
”ikke-undskyldninger” for ikke at blive roer---” foruden citat fra 
Frederik d. lX ”hvorfor jeg ror”. ”Oh herlige Rosport. Hvilke rigdomme 
har du ikke skænket dit overflødighedshorn”, hvor kongen opfordrer 
alle til at melde sig ind i en roklub. 
Bjarne takker herefter for den gode atmosfære i vor dejlige klub. 
 

3. Kassereren fremlægger 
det reviderede regnskab. 
Niels  

Niels Petersen fremlægger årets resultat ud fra det omdelte 
revisorgodkendte regnskab. 
 Driftsresultatet pr 31/12 2017 blev på kr. 70.019,92, hvilket var en 
fremgang på ca. kr. 20.000.  
Det øgede driftsresultat tilskrives den nye rengøringsordning, hvor 
roklubbens Støtteforening står for rengøringsdriften. 
 

4. Behandling af 
kontingent- og 
budgetforslag 
 

Det foreslås og vedtages at holde de samme kontingentniveauer som 
2017.  
Generalforsamlingen vedtog et justeret balancerende budget, hvor 
2017 driftsresultatet er indregnet. 
 

5. Behandling af indkomne 
forslag 

Bestyrelsens forslag til ændring af roklubbens vedtægter §11,  
§11 
Første afsnit tilføjes: 
Såfremt kassereren vælges udenfor bestyrelsen skal denne indkaldes 
til alle bestyrelsesmøder. 
 
Forslaget vedtages enstemmigt. 
 

6. Valg af formand og 
kasserer (i år formanden) 
Bjarne Hallstrøm modtager 
genvalg 

Bjarne Hallstrøm blev enstemmigt genvalgt. 

7. Valg af: Genvalgt, Jane Pørtner, bestyrelsesmedlem 
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Bestyrelsesmedlemmer og 
2 suppleanter 
På valg: 
Jane Pørtner, 
bestyrelsesmedlem og 
Flemming Olsen, 
suppleant 
Begge modtager genvalg. 
 

Genvalgt, Flemming Olsen, bestyrelsessuppleant 
Nyvalgt,    John Winther, bestyrelsessuppleant 
 

8. Valg af: 
2 revisorer og suppleanter 
for disse          Revisor, 
Tommy Lindebjerg Nielsen 
Revisor, Ib Sk. Jørgensen 
Suppleant, Keld 
Christiansen 
Suppleant, Irene Raby 
Alle modtager genvalg 
 

Genvalgt, Revisor, Tommy Lindebjerg Nielsen 
Genvalgt, Revisor, Ib Sk. Jørgensen 
Genvalgt, Suppleant, Keld Christiansen 
Genvalgt, Suppleant, Irene Raby 
 

9. Valg af: 
Repræsentanter til 
tillidsposter: 

Valgte: 

Motionsudvalg fitness:  Bjarne Hallstrøm 
Ungdomsudvalg:   Bjarne Hallstrøm 
Kaproning:   Bo Balschmidt 
Køkkenudvalg Hanne Rasmussen 
Broer og udeområder:  Hans Rasmussen 
Morgen og motionsroning:  Bjarne Bue 
Byggeudvalg:  Bjarne Hallstrøm 
Sponsorudvalg:  Bjarne Bue 
Tøjudvalg:  Gyda Kelø 
Udvalg for Hjemmeside:  Jane Pørtner 

Bjarne Raby 
Udvalg for instruktion: Bo Balschmidt 
Materialeudvalg:  Bjarne Bue 
Husudvalg:  Bjarne Raby 
10. Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos på Hjemmeside og FB med billeder af personer må kun 
anvendes, hvis der foreligger en samtykkeerklæring. John Winther 
udarbejder en sådan. 
Instruktion for morgenroere vil foregå som sædvanligt.  
Bo Balschmidt sætter liste på opslagstavlen til evt. nye instruktører 
på de faste instruktionsdage tirsdage og torsdage. 
Bo Balschmidt sluttede med et kuriosum fra et smukt gammelt 
leksikon fra 1910 om rosportens fortræffeligheder og sundhedsrisici 
særligt for kvinder.  
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Standerhejsning og mindestund for Knud Meyer. 
Standerhejsningen 2018 var særlig stemningsfuld med Bjarne Hallstrøm ord inden 
det smukke splitflag blev hejst: 
 
Kære Knud 
Du ville i år have været medlem af roklubben i 75 år. Tænk! Du blev medlem 6 år før 
jeg blev født. 
Du har haft et utal af opgaver i klubben. Vi kan takke dig for det dejlige klubhus, vi har 
i dag. 
I de år jeg har været til standerhejsning, er du altid komme med lille syrlig 
bemærkning når vi sang ”Der er ingenting, der maner” når vi hejste standeren. Det 
gør man jo ikke, kun til et flag. I år vil vi gøre det rigtigt og synge den til ære for dig. 
Vi har hængt et billede op af dig af dig i klubben, og i dag er der lagt blomster på din 
grav. 
Æret være dit minde. 
 
Efter talen og flagsangen indledtes en ny rosæson. En ny stander fra Bittens 
Standerfabrik blev hejst af Bo, vores fondraiser.  
Med ønske om en mange gode timer og kilometer ved årerne råbte vi et ”Hold dig 
livlig”-Hurra for Maribo Rokub. 
Alle begiver sig her ind til et overdådigt kaffe og kagebord i trange omgivelser.  
Ved denne lejlighed og de andre sociale samvær vi har, mærkes ønsket om at 
byggeprojektet bliver til virkelighed. 
 
Referent 
Jane Pørtner 
 

            
            
            
            
            
                    
            
            
            
            
            
 


