
Referat af Generalforsamling i Sorø Roklub 15. november 2018 

 

1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere 

Robert Kjær blev valgt som dirigent 

Eva Poulsen som protokolfører 

Stemmetællere udsat til senere, hvis der bliver behov 

 

2. Formandens beretning om det forudgående  

Det har været et år præget af stor aktivitet i klubben. 

Vi har afholdt standerhejsning for Ro Danmark, Jubilæumsreception, Jubilæumsfest, og selvfølgelig 

den årlige Regatta, hvad vi ikke vidste, var at der også lige kom et DM og en DM fest oven i 

programmet. 

Ved standerhejsning holdt Thomas Ebert fra DfFR tale og standeren blev hejst af Uffe Søgaard. 3 

både blev døbt denne dag. 

• Dobbeltsculler der fik navnet Victoria og blev døbt af Borgmester Gert Jørgensen,  

• Singlesculler der fik navnet ”Splint”, blev døbt af Formanden for Kultur og Fritid Bo Christensen 

• Gig dobbeltfirer som fik navnet Tusindfryd og blev døbt af Jens Øbro.  

Single og dobbelt sculleren har klubben selv betalt, de er både i vægtklasser som vi mangler, Gig 

dobbeltfireren er betalt af Friluftsrådet, Velux Fonden og midler fra rådighedspuljen. 

Roklubbens 100 års jubilæum blev fejret den 30. juni. Ruds Vedby Garden startede dagen med et 

par numre og der blev holdt taler med meget rosende ord om roklubben. Klubben var vært ved en 

stor reception. Om aftenen var der dækket op til festmiddag med dans og musik.  

3 af vore morgenroere har i forbindelse med jubilæet udarbejdet et flot Jubilæums skrift.  

Sorø Regatta var i år lidt større pga Junior Nordisk Mesterskab 

Af andre arrangementer i klubben kan nævnes; Kyndelmisse, Påske træningslejr med Roskilde og 

Rødvig, dommermøde, kanindåb, Trænermodul D, roskole og derudover har roklubbens lokaler 

været brugt til Sorø Svøm og Færøklubbens årlige DM. 

Kaproerne har gjort det godt til de forskellige regatteaer. Jeg syntes det er værd at bemærke vores 

unge deltagelse i TU Cup,  

• Smilla Post-Kallenbach vinder Sølv i junior C piger 

• Nicoline Blume får Sølv og Elisabeth Østergaard får Bronze i junior B piger 

• Peter Schou topper med Guld i junior B drenge  

Rasmus Lind som er junior A har haft en super sæson, som kulminerede med en tur til Irland til 

Coupé de La Jeunesse, som er niveauet lige under Junior VM, her deltog Danmark for første gang i 

kamp med 13 andre europæiske lande. Rasmus Lind vandt B finalen med 11 sek. til nr. 2   

 



   

    

  

Rasmus Lind blev ligeledes udtaget til Baltic Cup sammen med en roer fra Holstebro, de kom i A 

finalen og blev her nr. 4 et lille sek. fra Bronzen. 

For masterroerne er der vel kun at sige, at det går som det plejer, løb bliver vundet og nogen er tæt 

på, men alt i alt en god sæson. 

Roklubben har pt 173 medlemmer. 

Tak til vore sponsorer i år : Nordea bank, Velux Fond, Friluftsrådet, Tryk Fonden, Sorø kommune   

Tak til vores samarbejdspartnere; Sorø Kommune,  Dansk Forening for Rosport,  Sorø Sportsråd, 

Stiftelsen Sorø Akademi, TalentSport Sorø, Regattaforening Sjælland,   Sorø Brugerråd ved Sorø Sø, 

Sorø Kultur og fritidscenter,  Dit Sorø og Den lokale presse.  

En stor tak til alle der har ydet en indsats i det forgangne år.  

3. Kasserer forelægger regnskab og budget. 

Årsregnskab, balance samt budget for 2019 udleveres.  

 

Årsregnskab gennemgås.  

Der er forslag om at fjerne roernes egenbetaling til deltagelse i regattaer -  især juniores. Dette 

tager bestyrelsen til efterretning.   

 

Balancen gennemgået. Der er kr. 278.000 indestående. Et opsparet overskud på kr. 265.000 

 

Budget 2019 gennemgået.  

 

Regnskab er taget til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes §10 stk. 4.  

Der er ingen indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

Indmeldelsesgebyr er på kr. 150,-  

Kontingentstigning på 2,4 %  

 

Spørgsmål om der er overvejet et familiekontingent. Det er der ikke på nuværende tidspunkt. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er:  

Formand; Bjarne Hjort – villig til genvalg 

Kaproningschef; Peter Lindblom – villig til genvalg 

Materielforvalter Peter Carstens – ønsker ikke genvalg 

 

Bjarne Hjort - genvalgt 

Peter Lindblom – genvalgt  



Nyvalgt materielforvalter – Ruth Köster 

 

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg. 

Ingen aktuelle udvalg pr. Bestyrelsen opretter udvalg efter behov. 

 

8. Valg af revisor 

Jan Andersen valgt  

 

9. Eventuelt 

Der stilles forslag om at der arbejdes mere med ungdomsroerne i klubben herunder også materiel 

til denne gruppe, så det sikres at der fortsat er tilgang til klubben.  

Det foreslås, at der er fokus på hvad de unge ønsker, at der arbejdes på sammenhold både blandt 

de unge og blandt forældrene, at der eventuelt arbejdes på klubtøj og det er klart hvilket 

udstyr/tøj/sko der forventes, der er fokus på at de unge går i bad.  

 

Bestyrelsen har arbejdet på at få en mere harmonisk bådpark, så alle grupper tilgodeses. Der er 

indkøbt ny gigbåd, samt Jalmer (db4) netop med fokus på ungdom og motionister. Det opleves, at 

der er god forældreopbakning. Der har netop været holdt et ungdomsmøde hvor 60 unge og 

forældre kom.  

 

Der er rigtig mange ungdomsroere og der er brug for flere hænder, så alle der har mulighed for at 

give en hånd med er velkomne.  At vi har mange ungdomsroere er ikke ensbetydende med at der 

kommer mange kaproere, da det forudsætter at man er motiveret til at være kaproer. 

Christian kommer fremover og hjælper med de unge. 

 

Der arbejdes videre med at have fokus på ungdomsarbejdet og fremme sammenhold både blandt 

de unge og forældre. 

 

Standerpokalen går til Anne Mette Christiansen for sit store arbejde som sponsorsøger og sit store 

sociale engagement.  

Anne Mettes budskab til os alle er, at det er vigtigt klubben rummer alle og at hver enkelt har fokus 

på hvad man selv kan bidrage med til det sociale fællesskab.   

 

Klubbens mest vindende roer er igen i år: Christian Mølvig med 32 sejre. 

 

Tak til  

Peter Carstens for indsatsen som materielforvalter.  

Robert Kjær som dirigent 

Eva Poulsen som protokolfører 

 

Den skriftlige årsberetning var for sidste gang lagt frem på bordene i papirform. Fremover vil den 

være at finde på hjemmesiden.  


