
Referat af Generalforsamling i Sorø Roklub  

14. november 2019 

 

39 stemmeberettigede medlemmer deltog. 

 

1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere 

Dirigent: Robert Kjær 

Protokolfører: Eva Poulsen 

2 stemmetællere: vælges hvis det bliver aktuelt 

 

2. Formandens beretning: 

Dette er generalforsamling nr 101. Efter sidste års jubilæums aktiviteter skulle 2019 være et stille og 

roligt år uden de store begivenheder. Når vi kigger over året er det alligevel blevet til en del opgaver 

og aktiviteter i klubregi:  

Ny og bedre lyd i klublokalet 

Vandforbrug har været fulgt nøje 

Samarbejde med Sundhedscenter  

Skolebesøg 

Dommer samling 

Klubtræner kursus B og D 

Kyndelmisse 2019. 

Standerhejsning 2019 

Rospinning 

Påsketræning 

Fastelavn 

Folkemøde 

Ungdommen i Roklubben 

Sommer-roskole 

Møder 

Kanindåb 

Lørdag i hallen 

Årets langtur for motionister 

Morgenroning - Boot Camp ved Bjerge 

og træningslejr i Tolo Grækenland 

Kaproning 

SM i Næstved. 

DM i Gladsaxe i tørroning 2019 

Sorø Regatta 

som informationcentral.   

JNM 

I Sarpsborg i Norge 

’Coupe de la Jeunesse i Gorgeno, Italien.  

Årgangsmesterskab i Holstebro 

WM for Master i Velence Ungarn 

Begynderkaproning blev desværre aflyst 

Baltic Cup, Kruszwica, Polen. 

TU-CUP 2019 

DM 2019 Brabrand rostadion 

Harbour Race 2019. 

 

 
 

  

Der er opnået rigtig mange gode resultater gennem året  

 

Lidt statistik: 

Hos Juniorroerne var det Jannick Wly Andersen der roede flest km, nemlig 2214 km. og hos Senior 

var det Christian Mølvig med 3139 km. I alt blev der i 2018 -19 roet 43.531 km. 

 



Fokusområder. 

Udvikle og udbygge vores ungdomsafdeling.At vores unge mennesker oplever gode perioder med 

god motion, der giver dem en motions - mæssig rytme, kaproere eller ikke kaproere, resten af livet. 

Vi lærer de unge, at for at en klub kan fortsætte optimering, er det et "must" at man må yde noget, 

for at det sociale og sportslige fungerer optimalt.Vi skal udbygge de tekniske hjælpemidler. 

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

Medlems antal 2019 

Medlemstallet for i år er lidt det samme som i 2018 nemlig ca. 210, og når de udmeldte så trækkes 

fra ender vi på ca.175 ved årets udgang. 

Tak til vores samarbejdspartnere. 

Dansk Forening for Rosport, Sorø Sportsråd, Sorø Kommune, Sorø Akademi, TalentSport Sorø 

Regattaforening Sjælland, Sorø Brugerråd ved Sorø Sø, Sorø Kultur og fritidscenter, Dit Sorø,  

Den lokale presse, Vores naboklubber 

Tak til 

Ulla Hvid som trænere for Junior A B C og masters. 

Sara Hundstrup, Karsten Nielsen, Christian Ebert, Katrine Holm og Birgit Juel-Hansen for at være 

en del af trænerteamet for ungdomsroerne. 

Elsebeth Nielsen for at stå for vores hjemmeside.                                              

Klaus Hjorth for tirsdags gymnastikken på Borgerskolen.  

Laila Hjorth for sit arbejde med rospinning 

Bodil Bækgaard og Lissi Rasmussen for deres indsats som rospinnings instruktører                                     

Ruth Köster og Ulla Hvid for Tirsdags rospinnings holdet  

Morgenroerne for diverse opgaver bla. Transport af affald.                                                                                                                                                    

Tak til alle forældre for hjælp ved de forskellige arrangementer                                     

Tak til alle for året der er gået                                                             

Den store støtte vi får, de mange tilkendegivelser 

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.  

 

Jeg vil se frem til en ny spændende sæson, med mange gode og spændende oplevelser. 

En sæson hvor vi skal fejre at Sorø Roklub stadig lever og har det godt. 

 

Beretningen taget til efterretning. 

  

 

 

3. Kassereren forelægger regnskab og budget 

Regnskab, balance og budget udleveres til alle fremmødte 

 

Klubben har haft flere indtægter end der var budgetteret, da regattaindtægter og DM-fest er bogført i 

dette regnskabsår. Det betyder også at regattaudgifterne er større end budgetteret.  

 

Regnskabet gennemgås  

 

Regnskab taget til efterretning. 



  

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

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 

Indmeldelsesgebyr fastholdes på kr 150,- 

Kontingent stiger med 1,5% 

 

 

6. Valg til bestyrelsen.  

Næstformand Ulla Hvid – genvalgt 

Rochef Birgit Juel-Hansen – ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslår John Schwartz som ny Rochef – nyvalgt  

Kasserer Lene Pålsson – genvalgt 

Husforvalter Eva Poulsen – genvalgt 

 

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg. 

Bestyrelsen foreslår at der nedsættes mindre udvalg bestående af 1 bestyrelsesmedlem og 2-4 

medlemmer i hver gruppe. Det er udvalg der skal være med til at koordinere de praktiske opgaver 

der er i klubben.  

Der vil blive hængt en seddel op på opslagstavlen hvor man kan skrive på hvilke udvalg man har lyst 

til at være en del af. 

De foreslåede udvalg gennemgås. 

 

8. Valg af revisor 

Revisor Morten Bang - genvalgt 

 

9. Eventuelt. 

Standerpokalen går i år til Elsebeth Kirkevang Nielsen for sit gode arbejde med vores hjemmeside 

og altid flotte billeder der bliver taget.  

Pokalen for flest roede kilometer går til Christian Mølvig.  

En kæmpe stor tak til Birgit Juel-Hansen for sit kæmpe arbejde i klubben gennem mange år. Der er 

blevet arbejdet utrætteligt med de unge roere så de har fået et godt fundament. Altid optimistisk og 

en stor inspiration for andre. Tak for mange gode år i bestyrelsesregi.  

 

 

 

 

 

 

 


