Sorø
Roklub

2014

Generalforsamling

Dato: 131114
Tilstede:

Der er ca. 120 fremmødte, heraf 92 stemmeberettigede. Bestyrelsen er tilstede:
Merete Busk, Jane Steensberg, Gert Busk, Arnold Pedersen, Martin Köster,
Birgit Juel Hansen, Bjarne Hjorth.

Inden generalforsamlingen uddeles årets pokaler:
Referent: I uoverensstemmelse med dagsorden.
MB: Fiduspokalen: Junior C rorerne Joachim og Jannik for deres sammenhold i 2x
Brassopokalen: uddeles til Mathias Lang Sørensen
Standerpokalen: John Voss for sit arbejde som dirigent og med regnskabet.
80 års fødelsdagspokalen: Flest 1. Pladser: Klara Christensen. Astrid Brehmer
har én første plads mindre. Men vandt TU-Cuppen
Vinterpokalen: Til forældrene bag ”24-timers roning”.
Km-nåle uddeles til Jakob Lillelund, 3633 km, Christian Mølvig 3311 km
1. Valg af Dirigent og protokolfører:
John Voss (JV) og Lars Bo Andersen foreslås af bestyrelsen som dirigent og
protokolfører. Det godkendes af generalforsamlingen.
JV: Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i september nummeret af
klubbladet og lovligt afholdt inden 20. november. Alle fremmødte har betalt
kontingent og derfor stemmeberettigede. Dagsorden gennemgås og er i
overensstemmelse med vedtægterne.
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år:
(Kun bemærkninger uden for den skriftlige beretning refereres, hvor overskrifterne kommer fra)

Merete Indledning:
Busk: MB aflægger beretning for 37. Gang.
Et fantastisk år i 2014. Vi roede 20.000 km mere end sidste år
Status på træningshallen
Træningshal: Kommunen har sat 600.000.- af til. Sorø Spare- og Lånekasses
fond har netop bevilget 200.000.Skolesamarbejde og Danmarks Stærkeste Klasse
Skolesamarbejdet har været en udfordring i 2014. Det giver synlighed. Det er
lykkedes. Vi har sat tre Danmarks rekorder i deltagende klasser.
24 timers roning
Der var fuld opbakning fra forældre gruppen. Ekstra kræfter fra Jakob Barsøe.
forældre og bedsteforældre der bakkende op om at finde sponsorpenge til 24
timersroning.
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I alt 92
Stemmeb
erettiged
e

Årets Idrætsklub 2013
Standerhejsning og bådedåb
Sorø Regattaen og Åbne Junior Nordiske Mesterskaber
Den eneste regatta der har speak fra søen. SR er omdrejningspunktet for denne
succes i samarbejde med Sorø Regattaen
JM2- vandt NM med Jakob Lillelund og Jens Graudal bag årerne
JW4x fik sølv med Ida Brehmer, Ida Balslev, Astrid Steensberg og Maria
Frimann(Næstved) –de slog det danske landshold som repræsenterede DK til
junior VM.
Juniorsammenholdet komogså til udtryk ved Baltic Cup. De tog ind for at heppe
på Jens og Jakob i JM2-, og Ida og Ida i JW2-. I er gode ambassadører for
rosporten.
Bådepladsen fyldt til bristepunktet
Kanindåben
Begynderkaproningen
Roskoler og ”Fede tider”
Sikkerhed på vandet
Rosport og træning skaber fællesskaber og netværk
Når uheldet er ude
Vedligeholdelse af træningsudtyr, bådemateriel og årer
Økonomi
Bestyrelsens arbejde
Tak til sponsorer og samarbejdspartnere
Nåede vi det vi ville
Udfordringer
Stor tak til klubbens medlemmer for indsatsen ved årets Sorø Regatta
MB Vi, Gert og Merete, trækker os fra vore poster. Det strider imod vores værdier at
gå ind i en beskidt valgkamp.
Anonyme medlemmer har rundsendt valgpropaganda. Medlemmer der sidder i
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bestyrelsen, medlemmer af klubben.
Hvorfor har I ikke prikket os på skulderen?
Det vil vi ikke være en del af
Derfor lægger jeg nøglerne her
Referent:

Gert Busk og Merete Leisted Busk forlader lokalet
3. Kassereren forelægger regnskabet og fremlægger status, samt budget for
det kommende regnskabsår.
JV: Overskuddet er 37 tkr
Indtægterne er 537 tkr. Øget kontigent fra kontigent forhøjelse, 75.000 fra 24
timersroningen. Regattakiosken etc. har givet 57.000
Forbruget er 500 tkr.
Udgifter til kaproning er højere end budgetteret grundet deltagelse i JEM og
JVM.
Roning i øvrigt er reservedel og reparationer. Brændstof gennemgås.
Nyanskaffelser på 83.000.- er 2x, plus årer Båden er finansieret af 24 timer
roning
Regnskab og balance gennemgås.
Der konkluderes at regnskabet er retvisende
Der er kun udgivet to klubblade i år.
Periodisering er ubetalte regninger.

Balancen 3.100.000.Revisor, Regnskabet, Retvisende billede. Ikke vidende om forhold der er holdt udenfor
Elsebeth regnskabet. Mangler underbilag fra beg kap, brændstof etc., Indkøb til
Nielsen lørdagskaffe etc. Samlet set er der tale om mindre end fem bilag.
Regnskabet godkendes.
SpM fra Salen Hvad dækker roning i øvrigt, reservedele, reparationer?
JV: Roning i øvrigt er regattaer i udlandet. F.eks. var junior EM i Belgien en stor
post. Reservedele og reparationer er nye løsdele til bådene. Reparationer har der
desværre været et par stykker af i årets løb.
Budget Kontigent, Sponsorater og tilskud, Regatta og øvrige arrangementer. Diverse.
gennemgås: Renter.
JV: Ny anskaffelser er differencen mellem indtægter og udgifter.
Klubblad fastholdes på 32.000.-. Så må vi se hvilken form det får.
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Ingen spørgsmål til budgettet
Budgettet godkendes.

4. Indkomne forslag.
Ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.
JV Uændret kontigent. 525 kr/kvt for voksne og 365 kr/kvt for unge
Jan Preisler I ca. 1/3 del af danske roklubber er der nedsat kontigent for roere over 65 år.
Elisabeth Hvilke muligheder er der for familierabat?
Steensberg
Janet Hvordan ser i på indendørs /udendørs kontingent?
Høgstedt
Best.: Tages til overvejelse.
Laila Kontingentet er lavt sammenlignet med andre sportsklubber

6. Valg til bestyrelsen.
Arnold Frivilligt arbejdet skal være drevet af lysten. Den er der ikke mere. Arnold
Pedersen: fratræder.
JV siger tak.
JV: På valg er formand: som vi ikke kender, Kaproningschef: som vi ikke kender,
og materielforvalter: Bjarne Hjorth.
Er der nogen kandidater?
Peter Det er ikke unaturligt med modkandidater i en klub. Af og til skal formandens
Lindblom kandidatur prøves af
Nogle har talt om kup. Det er der ikke tale om. Der skal ikke være tvivl om at
loyaliteten ligger hos klubben. Den skal ikke være personfikseret.
Værdighed. I den sidste uge har der været anvendt rockermetoder. Tvivlende
trækkes ind i omklædningsrummet. Den stille gruppe i roklubben ville have haft
det svært, hvis vi havde meldt ud noget før. Alle skal kunne se hinanden i
øjnene efter dette.
Visionen er at vi vil være en roklub for alle aldre. 1) Åben og rummelig, 2)
Udvikle roere i alle aldre, 3) Være blandt de 5 førende roklubber i Danmark, 4)
Kommunens førende søsportsklub.
Værdigrundlag gennemgås: Plads til alle aldersgrupper, med et godt og stærkt
socialt sammenhold, som alle medlemmer er stolte af. Rammerne for klubben
gennemgås, sammen med hvordan vi når derhen.
Den ny træner for de yngste ungdomsroere er Birgit Juel-Hansen. For
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mastersroerne er det René Andersen. For ungdomskaproerne er det Helle
Johansson, Karsten Nielsen, Christian Mølvig og Mads Kruse Andersen.
Derfor foreslår vi Bjarne Hjorth som formand. BHj har været
bestyrelsesmedlem siden 2007.
Jeg foreslår mig selv, Peter Lindblom, som kaproningschef: Koordinator for
trænerteamet. Ungdomsleder for 25 spejdere. Jeg har ledererfaring fra det
private erhvervsliv og en leder uddannelse.
JV: Jeg lægger nu dirigent hatten fra mig og udtaler mig som medlem af klubben.
Dette er et kampvalg, der er ikke i orden. Man har søgt at påvirke udvalgte
medlemmer men har ikke informeret alle. Man kunne have prikket til Merete og
arbejdet med en glidende overgang. Det er ikke sympatisk. Måden det er
foregået på er ikke køn. To personer der har lagt 40 års arbejde i klubben. Det er
manglende respekt. Men det er et demokratisk valg.
Ida Langkjær Hvordan får vi stabilitet i hverdagen? Hvem, hvordan og hvorledes er ikke klart.
Andreas Sloth Rockermetoderne kan vi ikke genkende. Det må jeg tage afstand fra.
Gert Iversen Der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved deres indsats. Forandringen er
nødvendig. Vi kan ikke tage deres resultater fra dem. Vi skal stå sammen om de
nye bestyrelsesmedlemmer
Henning Gert og Merete har deres gode og dårlige sider. Jeg vil opfordre den nye
Hansen: bestyrelse til at overveje om de skal være æresmedlemmer.
Jane Enig eller Uenig. Der ingen diskussion om omfanget af deres arbejde i 37 og 40
Steensberg år. Nogle har børn der har roet. Nogle har roet og børn der ror nu.
2014 er noget nær den bedste sæson i mange år. Flotte ungdomsresultater, JEM,
JNM, JVM og YOG. Hvor efterlader den ny vision de unge roeres i deres
rokarriere?
Jeg har ikke altid selv været enig med Merete, men jeg har bakket op om
løsningerne
Forløbet er og har været umenneskeligt, uværdigt, ubarmhjertigt. Det er hvad
man vil kalde et ”life event”. Det vil reducere Gert og Meretes samlede levetid.
Henning SR er ikke kun en kaproningsklub, der skal også være plads til helheden.
Hansen
JV: Materielforvalter er der nogen forslag?
Peter Vi foreslår René Andersen.
Lindblom
JV: Så er Bjarne valgt som formand. Peter Lindblom som kaproningschef og René
Andersen som materielforvalter. Men Bjarne ønsker du en afstemning?
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BHj: Ja. Det er nødvendigt
Anne Kan vi få skriftlig afstemning?
Brehmer:
JV: Ja. Proceduren bliver at I får tre stemmesedler. I skriver 1 for formand, 2 for
kaproningschef, 3 for materielforvalter. Efterfulgt af et Ja/Nej. Lars Bo har
medlemslister, med hvem der har betalt kontingent og er stemmeberettigede. I
får stemmesedler hos ham.
Stemmer tælles op af mig og Elsebeth Nielsen, som er revisor.
Ref. Bem. Afstemningsprocessen kører
JV: Der er afgivet 92 stemmer
Bjarne er valgt med 49 ja, 32 nej, 11 blanke
Peter Lindblom er valgt med 48 ja, 34 nej,
Materielforvalter René Andersen har valgt at trække sig. I stedet foreslås Leif
Hansen. Leif Hansen godkendes af generalforsamlingen.
Ref. Bem. Den ny bestyrelse er: Bjarne Hjorth, Jane Steensberg, Martin Köster, Birgit Juel
Hansen, Leif Hansen, Peter Lindblom, Kassererposten er vakant til næste
bestyrelsesmøde.
7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
Fest udvalget fortsætter, som det er Peter Langkjær, Jens Eriksen, Laila Hjorth.
8. Valg af mindst en revisor.
Elsebeth Nielsen genvælges for ét år.
9. Eventuelt
Henning Gert og Merete må udnævnes til æresmedlemmer
Hansen:
JV: Det besluttes af bestyrelsen.
Jakob Hvad er hæderstegn?
Lillelund
Arnold Vi må huske at Gert allerede er æresmedlem. Alligevel har han altid betalt
Pedersen kontingent.
Gert Iversen: Der er et stort antal som har stemt Nej. Husk, alle skal høres.
BHj: Takker for valget til formand og afslutter generalforsamlingen
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