
Referat af generalforsamling i Sorø Roklub 
Torsdag den 16.november 2017 

 
 

1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere 
 

Dirigent; Robert Kjær  
Protokolfører; Eva Poulsen 

Stemmetællere; Uffe Søgaard og Jan Blume Larsen 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt i henhold til 

vedtægterne.  
 

Til stede er 33 stemmeberettigede 
 

2. Formandens beretning om det forudgående år. 

 
I året er der sket rigtig meget i roklubben. Vi startede byggeriet af vores nye 

træningssal den 1. marts 2017. Der blev holdt rejsegilde og selve indvielsen af lokalet 
blev holdt. 
 

Den 24. juni 2017 kl. 12.00 skete det så, snoren blev klippet over af Borgmester Gert 
Jørgensen, Brand af 1848 Fond Henrik Kjærulf, Sorø Spare & laanekasse Fond Jesper 

Bach. 
 
Samtidig fik vores klublokale en tiltrængt opgradering med nyt køkken, maling mm.  

Det er lykkedes med stor hjælp fra frivillige hænder at få det hele færdigt til tiden.  
 

Derudover har morgenroerne malet vores klublokaler udvendigt. 
 
Året har også budt på nye klubdragter i et smart og funktionelt design. 

 
En ny dobbeltfirer ”Jalmar” er blevet indkøbt, primært til brug for ungdomsroerne og 

motionisterne. 
 
15 nye roere er blevet døbt af Kong Neptun. Og på nuværende tidspunkt har vi ca 50 

ungdomsroere 
 

På kaproningsfronten er der rigtig mange gode resultater, det lover godt for fremtiden 
med de mange dygtige unge roere og ældre masters, alle resultater fra div. Stævner 
kan ses på vores hjemmeside og Facebook. 

 



Rospinning er blevet et hit og der er c. 40 personer der kommer i klubben fordelt på 

mandag, onsdag og fredag formiddag. 
 

I 2017 er vi i år til dato hvor der godt kan komme et par stykker til endnu 214 stk. der er 
pt. 44 udmeldte så i alt er vi lige nu 170 
 

Fordelt på årgange ser det sådan ud, renset for udmeldte: 
  0 – 25 = 50   

 25 – 60 = 48  
 60 <      = 72 

 

Klubmestre 2017 blev: Jannick Wly Andersen, Christian Mølvig, Karl Emil Ahrensbach, 
Nicoline Algreen Nielsen, styrmand Ruth Köster.  

 
Klubbens fremtidsvisioner er at vi vil fastholde, udvikle og udbygge vores 
ungdomsafdeling. 

Roklubben skal være et rart sted at komme, man skal føle tryghed, tillid, respekt og 
ærlighed. 

 
En stor tak til sponsorer og samarbejdspartnere og alle andre der hjælper i klubben. 
 

Næste sæson byder på fejring af Sorø Roklubs 100 års jubilæum. 
 

 
3. Kasseren forelægger regnskab og budget. 

 

Regnskab og budget blev fremlagt af Lene Pålsson 
 

Retter sponsor til:  Sorø Spare & Laanekasse Fond 
 
Regnskabet blev godkendt.  

 
 

4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4. 
 
Forslaget kan vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.  

 
Forslag til vedtægtsændringer: 
§ 4. Udmeldelse 
Stk. 1. Udmeldelse for aktive medlemmer skal skriftligt tilstilles kassereren og kan ske pr. 1. 
marts, 1. juni og 1. oktober, dog undtagen ved bortrejse. 
Ændres til 
Stk. 1. Udmeldelse for aktive medlemmer skal skriftligt tilstilles kassereren og kan ske pr. 1. 
marts, 1. juni, 1. oktober og 1. december, dog undtaget ved bortrejse. 
§ 5. Kontingent og indmeldelsesgebyr 



Stk. 1. Indmeldelsesgebyr fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling på forslag fra 
bestyrelsen.              Stk. 2. Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på den 
årlige generalforsamling på forslag fra bestyrelsen.                                                                                                                                                                
Stk. 3. For aktive medlemmer under 18 år fastsættes et særligt kontingent.                                                      
Stk. 4. Kontingent opkræves forud.                                                                                                                         
Aktive medlemmer kan vælge mellem at betale helårskontingent eller kvartalskontingent.          
Helårskontingent opkræves i henholdsvis april, juli, oktober og januar måned.                                         
Ændring af betalingsterminer kan ske hvert år ved forfald af aprilkontingent.                                       
Kontingent for passive medlemmer opkræves i april måned for et år af gangen.                                              
Stk. 5. Ved for sent betalt kontingent, kan der efter påkrav, pålægges et restancegebyr. 
Ændres til 
§ 5. Kontingent og indmeldelsesgebyr 
Stk. 1. Indmeldelsesgebyr fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling på forslag fra 
bestyrelsen.               
Stk. 2. Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling 
på forslag fra bestyrelsen.                                                                                                                                                                
Stk. 3. For aktive medlemmer under 18 år fastsættes et særligt kontingent.                                                      
Stk. 4. Kontingent opkræves forud.                                                                                                                         
Aktive medlemmer kan vælge mellem at betale helårs, halvårs eller kvartalskontingent.                   
Kontingent opkræves i henholdsvis april, juli, oktober og januar måned.                                                    
Ændring af betalingsterminer kan ske hvert år ved forfald af aprilkontingent.                                       
Kontingent for passive medlemmer opkræves i april måned for et år, april og oktober for 
halvårskontingent.                                                                                                                                                           
Stk. 5. Ved for sent betalt kontingent, kan der efter påkrav, pålægges et restancegebyr. 

 

Forslaget vedtaget  
 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 

Kontingent foreslås at stige med 4% fra kr. 605 til kr. 630 i kvartalet 
For juniorer foreslås at stige med 2,5% fra kr. 400 til kr. 410 i kvartalet 

 
Indmeldelsesgebyr på kr. 150 fastholdes 
 

Generalforsamlingen godkendte forslaget.  
 

 
 

6. Valg til bestyrelsen 

• Næstformand, Ulla Krüger Hvid – modtager genvalg 

Genvalgt af generalforsamlingen 
 

• Kasserer, Lars Bo Andersen – modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår Lene Pålsson  
Valgt af generalforsamlingen 
 

• Rochef, Birgit Juel-Hansen – modtager genvalg 

Genvalgt af generalforsamlingen 



 

• Husforvalter, Eva Poulsen – modtager genvalg. 

Genvalgt af generalforsamlingen 
 

 

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc  
 
 

8. Valg af mindst én revisor. 

Jan Andersen  og Morten Bang foreslås og vælges af generalforsamlingen 
 
 

9. Eventuelt 

Pokalen for flest sejre uddeles igen i år til Christian Mølvig 
 

Tak til Lars Bo Andersen for hans tid som kasserer  
 
Tak til Robert Kjær for at føre os gennem generalforsamlingen  

 
Tak til Eva Poulsen for at føre protokol 

 
Skriftlig årsberetning for Sorø Roklub 2017 lå til uddeling  

  


