
Sorø Roklub  GENERALFORSAMLING         2015 

 

Dato: 191115 

 
Tilstede: 54 fremmødte, heraf 50 stemmeberettigede. Bestyrelsen er tilstede: Bjarne Hjorth, Jane  

  Steensberg, Lars Bo Andersen, Peter Lindblom, Birgit Juel-Hansen, Leif Hansen (Martin 

  Köster er fraværende) 

 

 1. Valg af dirigent og protokolfører: 

      Bestyrelsen foreslår Robert Kjær (RK) som dirigent og Lene Pålsson som protokolfører. Det 

 godkendes af generalforsamlingen. 

 

 RK takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og afholdt 

 inden fristen. Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægter. Giver hermed ordet til 

 formanden for næste punkt: 

 

2. Formandens beretning: 

 Bjarne (BH) gennemgik det forløbne år med en turbulent start på det nye formandskab. 

 Der er  kommet mange nyanskaffelser til i løbet af året, TV-skærm, trådløst internet, 

 GoPro kameraer, ombygning af Svanen m.m. 

 God kontakt til andre roklubber og til Rocentret og  mange sponsorater er modtaget både til 

 eliteroerne og til den nye træningshal. 

 Der har været  mange aktiviteter både i og udenfor klubben, der er blevet ryddet op, kørt 

 væk og repareret både og trailere. 

 Ungdomsgruppen er udvidet fra 8 til 20, og alt i alt har klubben roet 80.000 km på trods af 

 en dårlig sommer med meget blæst. 

 Ny træningshal: Vi har kommunens opbakning, men pga. en indsigelse fra Sorø gl. lokalråd 

 ligger den til behandling hos Natur- og Klagenævnet. Der kan gå lang tid før en kendelse. 

 Klubben har p.t. 1.15 mill. at bygge for. 

 Flotte resultater på vandet i ind- og udland. 

 Visionerne for fremtiden er at fastholde og udbygge ungdomsafdelingen og at gøre 

 roklubben til rart sted at komme for såvel unge som ældre, flere sociale arrangementer. 

 Tak til sponsorer og samarbejdspartnere. 

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

  

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

 taget til efterretning. 

 

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

 regnskabsår. 
            Lars Bo Andersen (LBA): der er et lavere kontingent i 2015 i forhold til budget, der dog 

 opvejes af flere sponsorpenge. 

            Der er et par nye indtægtsposter (træningslejr 30.000 og deltagergebyr ved regatta 20.300). 

     På udgiftssiden har der været lidt højere udgifter til transport, men færre udgifter til 

 kaproningsgebyr. Roning i øvrigt dækker alm. løsøre samt lørdagsbrød m.m. 

            En grim post på udgiftssiden er driftsskader, men der er sparet mange penge ved, at Morten 

 Halgren har repareret mange bådskader i klubhuset. 

            Resultatet viser et underskud på -36.706 (hvis man tager højde for 2014's hensættelser på 

 40.000, vil resultatet være et nul). 

 

 Regnskabet er ikke revideret pga. for sent udfærdigelse. En ekstern revisor har tjekket, at 



 regnskabet stemmer, men har ikke ville revidere det. 

 Budget 2016: 

 I budgettet er taget højde for en mindre kontingentstigning på 5%, alternativt tilgang af 

 flere motionister. Der er fin plads til flere aktive i løbet af dagstimerne. 

 Administrationen er sat op, så der bliver plads til at betale en ekstern revisor. 

 Forsikringerne skal gennemgås pga. risiko for eventuel underforsikring. 

  

 (RK): Er regnskabet revideret? 

 (LBA): Nej, Vores revisor (Elsebeth) har ikke fået den fornødne tid og er derfor lovligt 

 undskyldt. Jeg tager ansvaret. 

  

 (RK):Vi må udbede os et revideret regnskab og jeg foreslår, at vi efterfølgende får en 

 revisorpåtegning på. Elsebeth har accepteret at revidere regnskabet til udgangen af Januar 

 2016. Det kan ikke blive før pga. udefrakommende omstændigheder. Det reviderede 

 regnskab skal lægges på hjemmesiden senest ved udgangen af Januar 2016. Er det ikke 

 tilgængeligt, pålægger jeg bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 

 inden midt Februar. 

 Da der ikke er yderligere bemærkninger til regnskabet, tages regnskabet til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag. 

            (RK): Der er indkommet 2 forslag fra Merete Leisted Busk indenfor tidsfristen for 

 fremsættelse. Der kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer for 

 at vedtage ændringsforslag. En stemmeberettiget er 1) en aktiv roer, der 2) ikke er i restance 

 og 3) har været medlem i mindst 3 mdr. Stemmeberettigede tilstede i aften: 50 dvs. mindst 

33  skal stemme for forslaget. 

             

            Forslag 1: 

            Nyt til stk. 4: Ved skade på klubbens materiel forvoldt ved forsætlig eller grov 

 uagtsomhed  kan bestyrelsen pålægge skadevolder / skadevoldere selv at erstatte den 

 forvoldte skade eller dele heraf. 

            (Underpunkt: Nyt til stk. 5: Enhver, der optages som medlem af Sorø Roklub, 

 forpligter sig  til at overholde klubbens vedtægter, reglementer og instrukser. Disse 

 findes på klubbens hjemmeside www. Soroe-roklub.dk og de udleveres til alle nye 

 medlemmer.) 

 

 Kommentarer fra salen: 

 (NN):Fornuftigt forslag, da der er tale om, at bestyrelsen KAN beslutte det. 

 (Mads):Hvem skal bestemme, hvem der gør det med vilje? Der er ingen, der gør skade på 

 materiellet med vilje, og det er ikke rigtigt at pålægge bestyrelsen at skulle beslutte det. 

 (Laila): Hvad med 1'eren? Er det ham/hende, der skal tage ansvaret? Så er der ingen, der vil 

 være 1'ere mere. 

 (Birgit): Hvad med de unge? Skal forældrene tage ansvaret for en evt. skade? Vi skal tro på 

 det bedste i folk, det er aldrig forsætligt, når en sådan skade sker. 

 (Arne): Man skaber mistillid til andre roere. Der er ingen, der gør det med vilje. 

 (Erling): Hvad skal et ungt menneske gøre, hvis TO-OP koster 33.000 at reparere? 

 (Peter L.): Det gælder jo ikke kun på vandet, der kan også ske skade ved bæring af bådene 

 fra vand til hal. 

 (RK): Forsætlig eller grov uagtsomhed i juraen kan kun dømmes ved domstolene. Dvs. 

 bestyrelsen bør ikke kunne pålægges det ansvar. Et sådan forhold kan kun indbringes for 

 domstolene. 

 

 (Ref. Bem: Afstemningen kører) 



 (RK): Der er ingen stemmer for forslaget, så det er nedstemt. 

 

 Forslag 2: 

 §7. Bestyrelse 

 Nyt stk. 8: Dagsorden og referat af bestyrelses- og evt. udvalgsmøder opsættes i 

 klubben og lægges på klubbens hjemmeside www.soroe-roklub.dk senest 7 dage før 

 og senest 14 dage efter det enkelte møde. 
  

 Bemærkninger fra bestyrelsen: 

(BH): Teknisk set er det svært med en dagsorden 7 dage før, da der er ting, der kan komme 

på dagsordenen dagen før, ja helt op til få timer før mødet. Og 14 dage efter mødet er 

umuligt, da det skal renskrives, læses igennem, måske rettes flere gange, og der er stadig 

medlemmer, der er på arbejdsmarkedet, så deres tid er begrænset. Normal praksis er, at det 

sidste referat gennemgås på næste møde og sættes på hjemmesiden og evt. opslagstavlen 

umiddelbart efter. 

 

 (Mads): Åbenhed er en god ting, men normal praksis bør være, at det bliver offentliggjort 

 hurtigst muligt, dog uden en deadline. Hvad hvis en evt. deadline ikke kan overholdes, er 

 der så sanktioner? 

 

 (Ref. Bem: Afstemningsprocessen kører). 

 

 (RK): Ingen stemmer for forslaget, så det er derfor nedstemt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 

           (LBA): der har ikke været kontingentforhøjelse i flere år på trods af en tidligere forventning 

 om en forhøjelse på ca. 5% pr. år. Forslaget lyder på en stigning for voksenroere fra 

 525,-/kvt. til 560,-/kvt. = en forhøjelse på 6,7 % og for juniorer fra 365,-/kvt. til 380,-/kvt = 

 en forhøjelse på 4,1 %. 

            En årspris for voksne på 2.140,- og for juniorer 1.420,-, dvs. en besparelse på 100,- for en 

 samlet årlig indbetaling. 

  

 Forslaget blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer. 

 

6. Valg til bestyrelse. 
            På valg i år (ulige år) er næstformand, kasserer, husforvalter og rochef. 

 

 Spørgsmål fra salen: 

 (Jacob L): Hvad står en rochef for? 

 (Birgit): En rochef sørger for varmt vand, nurser roerne og sørger for at de har det godt, 

 kommer lidt rundt i hele klubben og tjekker, om vi gør det godt nok for medlemmerne, tager 

 sig af de sociale arrangementer, julefrokoster m.m. - en svær post, men jeg gør det så godt, 

 jeg kan. 

 

 Valg af næstformand: Jane modtager ikke genvalg og bestyrelsen foreslår Ulla Hvid. Ulla 

 vælges uden modkandidater. 

 

 (Ulla): Tak for valget, jeg vil gerne præsentere mig selv, jeg er født sejler, har været 

 konkurrencesvømmer og kaproer i 30 år. Jeg er uddannet håndværker, men arbejder i dag 

 med industrielt design. Jeg har været på landsholdet og deltaget i VM, NM og DM flere 

 gange. Jeg vil arbejde på, at alle kan være på søen og nyde godt af et godt sammenhold 

 uanset status eller erfaring i klubben. Min familie roer ikke, men jeg har fuld opbakning og 
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 min familie deltager gerne som hjælpere ved roarrangementer. Jeg er en del af trænerteamet 

 og vi arbejder på at gøre så mange som muligt tilfredse i klubben. 

 

 Valg af kasserer: LBA modtager gerne genvalg og vælges med applaus. 

 

 Valg af rochef: Birgit modtager genvalg og vælges med applaus. 

 

 Kommentarer fra salen: 

 (Jacob L): Ville rochefens opgaver ikke kunne løftes af resten af bestyrelsen, da opgaven 

 virker lidt uklart defineret? 

 (Jens): Det kan ikke lade sig gøre. Der skal være en, der varetager den daglige roning (ikke 

 kaproning). 

 (Birgit): Man kunne måske spare mig væk, men da jeg er ulønnet, er der intet at spare. 

 (Olivia): Gælder rochefen også for os? 

 (Svar): Rochefen er der for alle og tager sig af alt vedr. roning, der ikke er kaproning. 

 (Erling): Er der en liste over, hvem der varetager hvad og hvem, der har hvilken rolle? 

 (Bjarne): Ja, der foreligger en arbejdsbeskrivelse på alle bestyrelsesmedlemmer. 

 (Erling): Kunne man så ikke hænge den på opslagstavlen? 

 (Birgit): Selve stillingsbetegnelsen siger i de fleste tilfælde sig selv. 

 (Jens G): Fornuftigt med en stillingsbeskrivelse, når selv rochefen er i tvivl om, hvad hun 

 har af opgaver, så kan medlemmerne vel også være i tvivl. 

 (Birgit): Jeg har nok ikke været så god til at bekrive mine opgaver, jeg gør mit bedste. 

 (Mads): Hvis man er i tvivl eller synes, at betegnelserne ikke er uddybende nok, kan en liste 

 måske være en god ide. 

 

 Valg af husforvalter: Martin Köster tager ikke imod genvalg. Bestyrelsen foreslår Peter 

 Carstens, der takker for valget. PC har haft en tilsvarende rolle i en tidligere roklub. Ser ikke 

 sig selv som en Meyer eller vicevært, men ser det som en fordel, sammen med bestyrelsen at 

 kunne udstikke nogle rammer for driften af klubben og er åben for forslag. Er gammel 

 håndværker og falckmand og er flyttet tættere på klubben for nyligt. 

 

 PC vælges uden modkandidater. 

 

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg. 

            (Bjarne): Besluttes ad hoc af bestyrelsen. 

 

8. Valg af mindst en revisor. 

            Elsebeth Nielsen har ikke ønsket genvalg, så bestyrelsen foreslår Richard Hillerup samt Jan 

 Andersen som suppleant. Begge takker for valget og vælges uden modkandidater. 

 

9. Eventuelt. 

            (Fra salen): Det foreslås at udvide bestyrelsen med et par yngre medlemmer set i lyset af de 

 mange spørgsmål vedr. rochefen. 

            (Bjarne): Bestyrelsen har allerede repræsentanter fra ungdommen, da der hvert år er 2 

 juniorer, der tiltræder som ungdomsrepræsentanter i bestyrelsen, Ida og Jens har været det 

 det sidste år. 

 (Mette Kjær): Jeg er ny roer. Det er svært at komme ind i klubben, så jeg bifalder Ulla's 

 hensigt med at arbejde for at samle klubben. Og så efterlyser jeg, at de unge hilser, når man 

 kommer til klubben. Endeligt synes jeg, at offentliggørelsen af nye arrangementer sker alt 

 for sent, det er svært at finde plads i kalenderen. 

 (Laila): Lene og jeg er i gang med at forsøge at finde en bedre måde at samle motionsroere, 

 så alle kan blive integreret bedre i klubben. Og jeg tilslutter mig den manglende hilsen: Jeg 



 savner også et hej! 

 (Arne): mht. regler for færdsel på søen, er der regler for det nye Parnas og de dertil hørende 

 aktiviteter? Ved de nye aktivister på søen, hvordan man gebærder sig? 

 (Bjarne): Der er et snarligt møde med Parnas-gruppen, hvor dette emne tages op. 

 (Erling): Jeg har generelt oplevet en god samlingskraft, men jeg oplever, at kaproerne er sig 

 selv nok. Jeg savner, at kaproerne giver mere plads til at tage de mindre dygtige roere med 

 ud engang imellem. 

 (Olivia): Vi i vores gruppe mangler en træner, der kan hjælpe os til netop at få styr på det 

 med at samle mindre dygtige roere op. Vi har travlt med at træne og kan ikke rumme det 

 også. 

 (Erling): Det var ikke møntet på ungdomsroerne. 

 (Birgit): Man kunne godt deltage mere til de sociale arrangementer, der sættes gang i rigtig 

 meget, men der kommer ikke så mange til disse arrangementer, hvilket er ærgerligt. 

 (Lene): Det kan måske skyldes, at arrangementerne bliver offentliggjort lidt for sent jf. 

 Mette's kommentar tidligere. 

 (Lars Bo): Der er rigtig mange tiltag med langture og eksterne aktiviteter, der desværre ikke 

 får nok tilslutning. 

 RK: Da der er tale om en ny kultur, tager det tid at få indarbejdet et nyt sammenhold, det 

 kommer hen ad vejen. 

 (Laila): Hold øje med opslagstavlen, hjemmesiden og Facebook: alt står der! 

 (Elsebeth): Alt skal på hjemmesiden hurtigst muligt, helst før opslagstavlen. 

 (Peter L): Der kommer snart beskrivelser af hele kaproningssæsonen på hjemmesiden, en 

 slags klubdagbog. 

 (Ingrid): Jeg skylder klubben en undskyldning, da jeg sjældent deltager ved 

 arrangementerne, men jeg har en familie, der giver mig plads til roning, så skylder jeg dem 

 også at være hjemme hos dem om aftenen. 

 

 Dagsordenen er hermed ved vejs ende. 

 

 BH sluttede af med at uddele årspokalerne. 

 

 Standerstrygningspokalen gik til Christoffer Hesselberg for et kæmpe arbejde med 

 ungdomsroerne sammen med Birgit. 

 Fødselsdagspokalen gik til Christian Mølvig for de fleste sejre i løbet af året. Det blev til 28 

 sejre. 

 Blandt Juniorerne kan nævnes Freja Liv og Clara med hver 15 sejre, mens Astrid og Olivia 

 fik hver 7 sejre. 

 

 BH sagde tak til Jane for et stort arbejde som næstformand igennem flere år. Også tak for 

 Martin Kösters arbejde som husforvalter. Tak til Lene Pålsson som referent, til Elsebeth 

 Nielsen som revisor og til Robert Kjær som dirigent. Alle blev belønnet med flotte vingaver. 

 

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

 generalforsamlingen og for god ro og orden. 

             

 

 

 

 

 

 


