
Referat af Generalforsamling i Sorø Roklub 19. maj 2021 

 

1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere 

Robert Kjær blev valgt som dirigent 

Eva Poulsen som protokolfører 

Stemmetællere Mette Kjær og Laila Hjort 

Der var mødt 51 stemmeberettigede op til generalforsamling. 

 

2. Formandens beretning om det forudgående år 

Vi skal huske at denne beretning skulle være afholdt for et halvt år siden, så nogle tal har ændret 

sig frem til i dag. 

Hen over vinteren 2019 til 2020 foregik der de sædvanlige ting i roklubben, alle trænede i 

ergometer, nogle roede på vandet lørdag og søndag, og der blev gjort klar til de første indendørs 

stævner. Nogle ungdomsroere har været til Vintertræf, der har været afholdt Euro Slide, 

Sjællandske mesterskaber og DM i Ergometer roning, hvor mange kom hjem med flotte resultater.  

Den årlige Kyndelmisse, der ser ud til at vokse år for år. I år havde vi besøg af Kragerup Gods som 

åbnede deres Restaurant Blixen i vores lokaler. Der skønnes at have været ca. 10.000 besøgende til 

Kyndelmissen.  hvoraf en stor del var forbi roklubben.  

Vi lukkede klubben onsdag den 11. marts for al træning på grund af Covid 19, det blev besluttet fra 

andet sted at al træning indendørs skulle stoppe, det gjaldt hele landet.  

Som andre kaproningsklubber i landet fortsatte vores unge kaproer på vandet, dog kun i singlel 

sculler, de klædte om og gik i bad hjemme, så de holdt mest mulig afstand.   

Bestyrelsen blev hurtigt enige om, at en gruppe ungdomsroer som træner til kaproning skulle have 

et ergometer med hjem, det samme skulle de resterende kaproer og gruppen af masters, for at 

kunne opretholde formen til der igen blev åbnet for roning. I alt 27 ergometer blev fordelt.  

Ulla Hvid lavede træningsprogrammer der blev lagt op på facebook, så var der ingen undskyldning 

for ikke at holde gang i træningen. 

Den 21. april blev der åbnet for roning i små både fra forbundets side. Klubhuset var stadig lukket, 

ligeledes omklædning og bad, dette skulle stadig foregå hjemme. Igen lavede Ulla Hvid et kæmpe 

arbejde i at få alt til at falde på plads.  Også rospinning blev startet op, det foregik nu på bådpladsen 

med max 10 deltager, og kun når det var tørvejr 

Den 8. juni blev forsamlingsforbuddet hævet fra 10 til 50, det gjorde at vi også kunne åbne for 

almindelig roning, da vi aldrig er samlet så mange på en gang. 

Årets Hovedgeneralforsamling blev først udskudt og senere blev den afholdt virtuelt, det er nok 

den mest stille generalforsamling, der nogensinde er afholdt.  

Fastelavn som blev genindført sidste år, blev også en stor succes i år med mange deltagere, og i år 

lykkedes det også at slå tønden ned. 

 

 



 

Der er stadig fuld fart på alle de unge hver mandag og onsdag, humøret er højt, musikken er høj, snakken er 

høj. Med de få kaproninger der er blevet afholdt i denne sæson, har vi alligevel klaret os godt.  

Sjællandske Mesterskaber i Næstved. Ikke mindre end 20 roere fra Sorø deltog i årets SM i Næstved. I alt 

vandt Sorø 7 løb og blev dermed den klub, der vandt flest løb. 

DM i Ergometer i Gladsaxe hallen blev igen i år en stor succes for Sorø. 13 danske mesterskaber samt 2 

mesterskabs rekorder flere sølv og bronze medaljer blev det til. Vi blev for andet år i træk den mest 

vindende klub, og derfor drog kaproningschefen hjem med en stor pokal, vi var tilmeldt som Danmarks 

Fjerde største klub, målt på tilmeldinger, hvilket siger noget om den store bredde der er i klubben. Sorø 

roerne fordeler sig aldersmæssigt mellem 11-81 år, hvilket jo hører med til historien. 

En af de få Regattaer der blev afholdt var Årgangs Mesterskaberne i Holstebro, for de yngste roere, her blev 

3 Sorø roere årgangsmestre.  

Mejse Nielsen vinder suverænt i singlesculler og dette i to aldersklasser, nemlig U13 med tre deltagere, 

men også i U14 hvor der er indledende løb. Valdemar Vilhelmsen og Emil Jelstrup vinder ligeså suverænt 

Årgangsmesterskab i dobbeltsculler U15. Danmarks Ro Center har afholdt 3 Race-weekends i 2020, som 

erstatning for de regattaer sæsonen ellers ville byde på. 

Race-weekends blev afholdt for inviterede danske elite roere, her har vi haft 2 roere med Rasmus Lind og 

Peter Schou og de klarede sig helt over al forventning imod den Danske elite. 

En af de få regattaer der blev afholdt var U23 EM i Duisburg i Tyskland.Fra Sorø var vores talentfulde 

Rasmus Lind blevet udtaget og han kvitterede ved at blive bedste Dansker med en 6 plads i A-finalen, det 

skal siges at Rasmus er ny oprykket i U23. 

Årets Danmarksmesterskaber på Bagsværd Ro stadion kunne afholdes. Løbslisten blev barberet voldsomt 

ned, så kun DIF og forbunds mesterskaber blev afviklet i aldersklasserne junior A og Senior.Det betød at vi 

kun havde 2 roere med til DM, de kom til gengæld hjem med en guld og en bronze medalje. Peter Skou og 

Rasmus Lind vinder Guld i letvægts dobbeltsculler for herrer. Rasmus Lind stillede også op i letvægts-

singlesculler og fik bronze. 

Hen over året plejer der at blive afholdt forskellige arrangementer og møder i klubben som vi har aflyst i år. 

Dommersamling, 6- 7 Klasser prøveroning, Klubtræner B, Sorø Regatta, Klubtræner D, Begynderkaproning. 

Hos Juniorroerne var det Peter Schou der roede flest km, nemlig 1337 km. og hos Senior var det Christian 

Mølvig med 2349 km. 

I alt blev der i 2019-20 roet 34.243 km. 

Noget mindre end der plejer at blive roet, men der har været en årsag. (Spørgsmål fra salen om hvor mange 

færre kilometer – Bjarne svarer at han vil anslå ca 15.000 færre km) 

 

 

 

Medlems antal 2020 



Vi har i år været ekstra udfordret på grund af nedlukning af klubben hvor vi tabte en del medlemmer, det 

har dog rettet sig en del i løbet af året, så det nu ser sådan ud. 

Unge  55 personer -  et minus på 8 fra sidste år 

Voksne 140 personer -  et minus på 10 

I alt 195 mod sidste år 213, en nedgang på 18 medlemmer. 

Tak til vores samarbejdspartnere. 

Dansk Forening for Rosport, Sorø Sportsråd, Sorø Kommune, Stiftelsen 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, Karsten Nielsen som trænere for Junior A B C og masters. 

Sara Hundstrup, Katrine Holm for at være en del af trænerteamet for ungdomsroerne. 

Elsebeth Nielsen for at stå for vores hjemmeside.                                              

Klaus Hjorth for tirsdags gymnastik på Borgerskolen.  

Laila Hjorth for sit arbejde med rospinning. 

Bodil Bækgaard, Lissi Rasmussen og Karen Jessen for deres indsats som rospinnings instruktører.                                     

Ruth Köster og Ulla Hvid for Tirsdags rospinnings holdet.  

Morgenroerne for altid at være klar til at give en hånd med.                                                                                                                                                    

Tak til alle forældre for hjælp ved de forskellige arrangementer.                                     

Tak til alle for året der er gået.                                                             

Tak for den store støtte vi får, de mange tilkendegivelser 

Og ikke mindst tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.  

Beretningen er taget til efterretning. 

 

 

 

  

 

3.  Kasserer forelægger regnskab og budget. 

Årsregnskab, balance samt budget for oktober 2019/oktober 2020 udleveres.  

 

Årsregnskab gennemgås.  



Spørgsmål til indkøb af nyt materiel og ny båd. Prisen efterlyses.  

Den samlede regning fra Filippi på de 2 indkøbte både lyder på kr. 136.000 

 

Balancen gennemgås.  

Spørgsmål i forhold til hvad bådparken er forsikret for. Roklubben er forsikret for 6.100.000  

Spørgsmål om vi er overforsikret, når materiellet er værdisat til kr 3.300.000?  Det kan ikke 

vurderes, da det afhænger af forsikringsbetingelserne og vil blive vurderet på tidspunktet, skaden 

er sket.  

 

Budget 2020/2021 gennemgået.  

Spørgsmål i forhold til hvordan budgettet hænger sammen – er der råd til skruer og andet 

småmateriel, når der er indkøbt nye både.  Hvor mange penge er der reserveret til anskaffelse af 

materiel på posten. Budgettet gennemgås løbende af bestyrelsen, så der hele tiden arbejdes på at 

få indkøbt de nødvendige skruer mm. 

 

Regnskab er taget til efterretning. 

 

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

Der er et forslag om nedslag i kontingentet i en 3 måneders periode hen over sommeren.  

Bestyrelsen vil drøfte, om der kan indføres differencering i kontingentbetaling ud over skift 

vinter/sommer og evt gebyr herfor. 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

 

Fastholdes på nuværende niveau 

Indmeldelsesgebyr er på kr. 150,-  

Senior kr. 655 pr. kvartal 

Junior kr. 425 pr. kvartal 

Passivt medlemskab kr 250 pr. kvartal 

½ års passivt kontingent kr. 125 pr. kvartal 

 

Spørgsmål om graduering af kontingent for pensionister, hvilket ses i andre klubber.   

Bestyrelsen vil drøfte dette.  

 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er:  

Kaproningschef; Peter Lindblom – ønsker ikke genvalg  

 Bestyrelsen foreslår Ulla Hvid som ny koproningschef - Ulla Hvid er nyvalgt Kaproningschef 

 

Materielforvalter Ruth Köster – ønsker genvalg -  Ruth Köster er genvalgt 

 

Formand Bjarne Hjort – ønsker genvalg  -  Bjarne Hjort er genvalgt 

 

Næstformand Ulla Hvid – ønsker ikke genvalg 

 Bestyrelsen foreslår Gert Kuhn Iversen som ny næstformand 

 Gert Kuhn Iversen er nyvalgt Næstformand  

 



7. Nedsættelse af eventuelle udvalg. 

Ingen aktuelle udvalg pr. Bestyrelsen opretter udvalg efter behov. 

 

8. Valg af revisor 

Morten Bang ønsker genvalg 

 Morten Bang er genvalgt 

 

9. Eventuelt 

Ro-spinnere havde anke om kontingentnedsættelse i corona perioden, hvor bestyrelsens svar var, 

at der ikke skal gøres forskel på grupperne ved at give nogle nedsat kontingent og ikke andre.   

Det menes, at der gøres forskel på grupperne, når de unge modtager tilskud til deres første ro-

trikot til kaproning. 

Bestyrelsen oplyser, at det tidligere er besluttet at yde tilskud til den 1. ro-trikot til de unge, da det 

er et krav, at de skal bære denne, når de deltager i kaproning, og at de hurtigt vokser ud af den 

igen.  

 

Der var undren over at der i perioden 1. marts til 6. april marts ikke var ro-ergometre til rådighed i 

klubben, da de var lånt ud til kaproere og masters. Derfor var det ikke muligt for ro-spinnerne at 

træne udendørs i denne periode. Der stilles spørgsmål ved manglende kommunikation om udlån.  

Bestyrelsen har noteret sig at der skal fokus på fremtidig kommunikation. 

 

Spørgsmål om der inden det besluttes at købe nye både, er en diskussion i bestyrelsen, om det er 

nødvendigt og om der er budget til dette?  

Bestyrelsen har en bagatel grænse på kr. 1000. Alle indkøb over dette beløb bliver godkendt i 

bestyrelsen. 

 

Stemningen i klubben de seneste år har forandret sig – har bestyrelsen tænkt på, hvordan det kan 

ændres?  

Vi har I klubben et udvalg der står for sociale arrangementer, som der vil blive lukket op for igen, nu 

hvor vi kan forsamles. 

 

Der savnes forventningsafstemning i grupperne ved sæsonens start.  Dette er noteret, og der 

planlægges møde snarest. 

 

Det er ikke bestyrelsen, der skaber stemningen i klubben – det er medlemmerne, der skaber 

stemningen.  Alle kan arbejde på at stemningen bliver bedre i klubben, ved at starte hos sig selv  - 

hilse på hinanden og smile til hinanden. 

 

Fremadrettet ønskes fokus på kommunikation – hvilket gælder begge veje. 

 

Det er igen muligt at bade i klubben 1 person pr. 4 kvm 


