
Sorø Roklub  GENERALFORSAMLING         2016 

 

Dato: 171116 

 
Tilstede: 38 fremmødte, alle stemmeberettigede. Bestyrelsen er tilstede: Bjarne Hjorth, Ulla Hvid,                                                         

Lars Bo Andersen, Peter Lindblom, Birgit Juel-Hansen, Peter Carstens. 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører: 

      Bestyrelsen foreslog Jan Preisler (JP) som dirigent og Lene Pålsson som protokolfører. Det 

 godkendtes af generalforsamlingen. 

 

 JP takkede for valget og udpegede 2 stemmetællere samt konstaterede, at 

 generalforsamlingen var lovligt varslet og afholdt jf. vedtægterne. Gav hermed ordet til 

 formanden for næste punkt: 

 

2. Formandens beretning: 

 Bjarne indledte med en status på den nye træningshal og fortalte, at tegningerne er på 

 plads og dialogen indledt med kommunen om byggetilladelse. 

 Vi har i det forgangne år haft stor glæde af de mange sponsorater fra diverse fonde. 

 Klubben har i år indkøbt 2 nye både. 

 Der er blevet afholdt inde-DM i Gladsaxe med medaljeregn til Sorø. 

 Vi har afholdt DK's stærkeste klasse. 

 Flere roeres tilknytning til et ro-center har givet flotte resultater på flere fronter. 

 Sorøregattaen er blevet afholdt med tak til alle frivillige. 

 Sommer-roskolen var også en succes med en fordobling i deltagerantal i år og 

 begynderkaproningen med over 100 deltagere gik over al forventning. 

 Vores nye tiltag med tirsdagsaftenerne, hvor begyndere ror med øvede er kommet for at 

 blive. 

 WM for Masters i Bagsværd blev rost og ikke mindst de flotte sportslige resultater for Sorøs 

 roere. 

 Stor tilgang af unge roere i klubben, i alt 40 unge under 18 er klubben oppe på, og klubben 

 har sammensat et godt trænerteam, der tilgodeser alles behov. 

  

   (Ref.Bem: Der henvises herudover til den skriftlige beretning) 

  

 Da der ikke var yderligere spørgsmål til beretningen fra salen, blev beretningen godkendt 

 med applaus. 

 

3. Kassereren forelægger regnskab og balance samt budget for det kommende 

 regnskabsår. 

            Lars Bo Andersen's (LBA) kommentarer til årsregnskabet: der er indkommet færre 

 kontingentkroner end forventet pga.  større tilgang af yngre medlemmer. 

            Der er indkommet flere sponsorater end forventet. 

     Der er brugt en del penge på nyanskaffelser i år. 

            Budgettet og balancen blev gennemgået: 

            (Laila): Spørgsmål til budget: Der er ingen hensættelse til 100 års jubilæet? 

            (LBA): Fremgår af balancen og tages fra eksisterende midler 

            (Frede): Spørgsmål til balancen: Tilgodehavende på 44.757, er der risiko forbundet med 

 dette? 

 (LBA): Det vedrører roernes egenbetaling ell. tilgodehavender fra andre klubber, der er    

 normalt ingen risiko forbundet med dette, vi kender hinanden, og alle plejer at betale. 



 Da der ikke var yderligere bemærkninger til regnskabet, godkendtes regnskabet. 

 

4. Indkomne forslag. 

            Ingen indkomne forslag. 

  

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 

           (LBA): der er budgetteret med en kontingentforhøjelse på 20,- for juniorer, dvs. fra de 

 nuværende 380,- til 400,- og for seniorer en forhøjelse på 45,- fra de nuværende 560,- til 

 605,-. Denne stigning vil gælde fra 01.04.17. 

  

 Forslaget blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 

 

6. Valg til bestyrelse. 
            På valg i år (lige år) er formand, kaproningschef og materialeforvalter. 

 Formand: Bjarne Hjorth modtager genvalg og vælges uden modkandidater. 

 Kaproningschef: Peter Lindblom modtager genvalg og vælges uden modkandidater. 

 Materialeforvalter: Peter Carstens overtog posten fra Leif Hansen, da denne trak sig og 

 vælges uden modkandidater. 

 Husforvalter: Da den tidligere husforvalter Peter Carstens er overgået til matrialeforvalter, er 

 denne post på valg. Eva Poulsen indstilles af bestyrelsen og vælges uden modkandidater. 

 

 

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg. 

            (Bjarne): Besluttes ad hoc af bestyrelsen, som det har været tilfældet tidligere. 

 

8. Valg af mindst en revisor. 

            Richard Hillerup har trukket sig som revisor, derfor indgår den tidligere suppleant Jan 

 Andersen som ny revisor. Som suppleant foreslås Morten Bang. Begge takkede for valget og 

 valgtes uden modkandidater. 

 

9. Eventuelt. 

            BH uddelte følgende pokaler og taksigelser: 

            Standerpokalen går til Sarah Hundstrup for hendes store engagement med juniortræningen. 

            Fødselsdagspokalen gives til Christian Mølvig som den mest vindende roer med 24 sejre. 

            Der ligger en stak diplomer til ungdomsroerne, der har roet mindst 100 km. 

            En stor tak til Leif Hansen for hans indsats som materialeforvalter. 

            En kæmpetak til Birgit Juel-Hansen, der har ydet en superindsats med juniorerne. 

            Tak til Jan Preisler for god styring og tak til Lene Pålsson som referent. 

            Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer fra salen. 

 Dagsordenen var hermed ved vejs ende. 

 

  

 BH sluttede af med at takke alle for et godt samarbejde gennem året, for fremmøde til 

 generalforsamlingen og for god ro og orden. 

             

 

 

 

 

 

 


