
Referat af Generalforsamling i Sorø Roklub 18. november 2021 
 

1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere 
Dirigent: Robert Kjær 
Protokolfører: Eva Poulsen 
2 stemmetællere: Udsættes til der evt bliver behov for stemmetællere 
 
Dirigenten fastslår at generalforsamling er lovligt indkaldt. 
 

2. Formandens beretning:  
Sæson 2021 startede helt anderledes end normalt, al indendørs træning blev lukket og først åbnet 
igen den 6. maj  
Generalforsamlingen 2020 blev udsat flere gange. Først den 19. maj lykkedes det. 
Vi håber at det var sidste gang vi har været udsat for at klubben helt har været lukket. 
 
Vinterens indendørs stævner blev gennemført, i klubben, eller hjemme hos den enkelte roer.  
 
Det blev fra Sorø Roklubs side en god vinter, flotte placeringer til alle og personlige rekorder,  
Der blev stillet op i Mesterskabs konkurrencen der tæller over Sjællandske, Jyske, og Fynske 
mesterskab. Ved de 3 stævner fik Sorø, ikke mindre end. 
19 Guld, 5 Sølv, 2 Bronze 
 
DM i ergometer blev også holdt hjemme. Fra Sorø Roklub nitten kaproere.  
Ved DM opnåede Sorø 8 Guld – 2 Sølv – 1 Bronze, 
 
Det var også året hvor Sorøs dygtige roer Rasmus Lind. blev valgt som ‘Årets unge kaproer’ i DFfR 
Stort tillykke til Rasmus, det er godt gået og meget velfortjent. 
 
Standerhejsningen 2021 var det igen anderledes på grund af forsamlingsforbuddet.  
Vi benyttede denne lejlighed til at overrække medaljer fra vinterens Ergometer løb, som var sendt 
med posten. 
 
Påsketræningslejr blev afholdt i Sorø med 25 roere fra Sorø sammen med vores samarbejdspartner 
Roskilde Roklub i alt ca 50 personer. 
 
Rospinning startede igen i år op udenfor. Der kommer stadig nye til.  

Årets Sommer roskole er et tilbud til alle børn i Sorø der kan prøve at komme ud at ro. Igen under 
kyndig ledelse af Katrine Wagner Lærkesen og hjælpere.  

Vores kaproere var inviteret til en Race Weekend. Forårskaproning i Bagsværd og Haderslev var for 

inviterede roere. 

Sorø regatta blev afholdt i det bedste ro vand man kunne ønske sig. Der var i år kun deltagelse fra 
danske roere. Vores roer gjorde det rigtig flot i alle løb: 
 
I alt opnåede Sorø: 6 Guld, 8 Sølv, 4 Bronze, 3 kom i A- finale 
 
Igen i år blev der stablet en kiosk på benene.I år havde vi som noget nyt valgt at placere kiosken på 
terrassen 

Medlemmer og forældre, der hjalp til i både kiosk og på pladsen med andre gøremål, gjorde et stort 

stykke arbejde, og alt gled gnidningsløst og professionelt. Det er en fornøjelse at opleve den 

ekspertise der er opbygget til afholdelse af regattakiosken,  

Årgangsmesterskab blev som sædvanligt afholdt på Vandkraft søen i Holstebro, og igen leverede 
Sorøs trænere og roere nogle meget flotte resultater. 



Tre Årgangsmestre for 2021 

Jonas Lindegaard, Mejse Nielsen og Sofie Steffensen. 

I alt hjembragte Sorø: 8 Guld, 7 Sølv, 2 Bronze  

 

Ved den udsatte Copenhagen Open på Bagsværd Sø sikrede Sorø sig flotte placeringer. 
11 Guld, 10 Sølv, Bronze 1 
 
Rasmus Lind udtaget til U23 VM i Racice i Tjekkiet. 
Her roede Rasmus et flot indledende løb og sikrede sig direkte adgang til semi-finalen.  I semifinalen 
opnår Rasmus en fjerde plads efter en uheldig start.  
I søndagens B finale bliver Rasmus toer 0,19 sekund efter USA, tiden havde rakt til en fjerdeplads i 
A-finalen. 
Som kun 19-årig i U23 klassen opnår Rasmus Lind således, en flot 8. plads af 22 deltagere 
 
18-årige Joshua Mingo har på kun et års tid lært sig at ro rigtig hurtigt. Ved Sorø Regattaen blev 
Joshua udtaget til U19 VM i Plovdiv i Bulgarien sammen med tre andre roere i en dobbeltfirer. 

Det blev til en anden plads i D-finalen.  

Rasmus Lind var til U23 EM i Polen hvor han opnår en femte plads. 
 
I år var der DM på Sorø Sø og for Sorø roerne blev det en stor succes.  
Cirka 400 roere fra hele landet var tilmeldt og heriblandt de fleste af årets landsholdsroere. 
Værd at bemærke er Valdemar Vilhelmsen og Emil Jelstrup i dobbelt sculler, de har været 
suveræne hele sæsonen og vinder guld, tidligere på året blev de også Årgangsmestre. 
Jonas Lindegaard og Mads Christensen  fik sølv. 
Sorø tager 2 Guld, 7 Sølv, 2 Bronze og nogle A-finaler samt en masse flere gode resultater og gode 
oplevelser. 
 
3 hold blev udtaget til Baltic Cup i Trakai Litauen, og tog afsted med træner Karsten Nielsen  
De tre hold var. August Coutant sammen med Joakim Møller fra Ægir                             
Maria Johansen og Signe Thorup, Dina Poulsen og Liva Nielsen. 
 
DFfR’s svar på World Cup, for de yngste roere, er TU CUP. Talent Udviklings Cup’en som afvikles 
gennem hele sæsonen.  
Junior B drenge: Valdemar Vilhelmsen nr. 1, Emil Jelstrup nr. 2, Jonas Lindegaard nr. 3,Mads 
Christensen nr. 4  
Junior C piger bliver Mejse Nielsen nr. 1 

Junior B piger deler Signe Thorup og Maria Johansen en 3. plads. 
 

Flest roede kilometer: Juniorer Elaine Bjørkman med 2028 km. Voksne Christian Mølvig med 3496 

km. 

 

I alt blev der i 2021 roet 43.316 km. 
 
Vi opnåede i 2021: 91 første pladser, 69 anden pladser og 14 tredje pladser 
 
Medlemstallet for i år er lidt mindre end sidste år hvilket vi tillægger corona epedimi vi er nu ca. 185. 
 
Tak til vores trænere. 
Ulla Krüger Hvid, Karsten Nielsen, Katrine Wagner Lærkesen Holm ungdomsroerne 
Elsebeth Nielsen for stadig at stå for vores hjemmeside.                                              
Klaus Hjorth for vinter gymnastik.  
Laila Hjorth for sit arbejde med rospinning 
Bodil Bækgaard, Karen Jessen og Jette Ziebel for deres indsats som rospinnings instruktører                                     
Ruth Köster, Ulla hvid for Tirsdags rospinnings holdet  



Morgenroerne for altid at være klar til hjælp.                                                                                                                                                    
Tak til alle forældre for hjælp ved de forskellige arrangementer                                     
Tak til alle for året der er gået                                                             
En stor tak til vores samarbejdspartnere. 
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 igen skal fejre at Sorø Roklub stadig lever og har det godt. 
 
Beretning taget til efterretning 

 
3. Regnskab og budget 

Regnskab, budgetter og balance udleveres og gennemgåes af kasseren. 
 
Der bliver spurgt om der ikke sættes penge til side til reparation af både.   
 
Bestyrelsen har valgt ikke at have en fast post til dette. Der er penge på bankbogen og der findes 
penge når det er nødvendigt. 
 
Der bliver spurgt om bestyrelsen har et mål med den opsparede formue og om den skal omsættes i 
klubben.  
 
Bestyrelsen vil overveje om bankbeholdningen er for stor. 
 
Der bliver spurgt til posten med materiel på budgettet. Denne er forholdsmæssig stor i forhold til 
budget. Er der er plan med et overblik over hvilke både der skal indkøbes. 
 
Bestyrelsen oplyser at der pt er brug for single- og db scullere i forskellige vægtklasser 
Der er nogle ”kineser” både i klubben der ikke er så populære. Tidligere kaproningsbåde benyttes 
efterfølgende af Masters og motionister. 
 
Der er spørgsmål til at Regatta udgiften er sat ned i budgettet. 
 
Bestyrelsen oplyser at året udgifter har været højere pga corona og der forventes almindelige 
udgifter til næste regatta. 
 
Den budgetterede kontingentindbetaling svarer til 200 medlemmer. 
 
Der spørges om det er relevant at nedskrive bådparken hurtigere i forhold til forsikringsforhold.  
 
Der svares fra salen at det skal man som udgangspunkt være meget varsom med.  
 
Regnskab, budget og balance er taget til efterretning.  
 

4. Indkomneforslag: 
- Der er ingen indkomne forslag 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes 
 

6. Valg til bestyrelsen: 
Næstformand Gert Kuhn Iversen ønsker ikke genvalg – Michael Lærkesen Holm nyvælges 
 
Rochef John Schwartz ønsker ikke genvalg – Mette Kjær der har været konstitueret vælges 
 
Husforvalter Eva Poulsen ønsker ikke genvalg  - Lise Husted nyvælges 
 

7. Nedsættelse af udvalg 
Det foreslåes at der arbejdes videre med tidligere udvalgsliste 



 
8. Valg af revisor: 

Anne-Dorthe Juhl Jensen vælges til revisor 
 

9. Eventuelt 
Der var spørgsmål til at John Schwarz var stoppet i bestyrelsen og Mette Kjær var konstitueret. 
Dette har været skrevet i referat af bestyrelsesmøde den 16/6-2021 og har været tilgængeligt på 
hjemmesiden. 
 
Den mest vindende roer med 26 1. pladser er Mejse Nielsen 
 
Standerpokal: 
Vi skal som altid hædre en person for en stor indsats, for Sorø Roklub, og det gør vi ved at uddele 
årets standerpokal, en pokal der bliver tildelt en der gør noget som er ud over det normale. 
  
Vi vil godt påskønne det store arbejde, der ligger i at gøre noget for klubben, det er der mange der 
gør, og det må vi sige at denne person har gjort, i rigtig mange år, det er et arbejde, som der er 
mange der lægger mærke til, eller jeg skulle måske sige, at det burde der være. 
 
Det er en som har roet i mange år, med rigtig mange forskellige roere, ja han har nok været ude 
med alle de nye voksne roere, som er kommet til klubben igennem mange år, han har været klar 
hver tirsdag og torsdag, uanset vejret, det er sjældent det bliver til mange km. for der er meget der 
skal fortælles, vises, og rettes.  
 
Det er selvfølgelig Ole Jørgensen. 
 
Men en ting er at du får Standerpokalen for din utrættelige indsats som instruktør for vores nye 
voksne roere, du har også 30 års jubilæum sidste år, det skal du også hædres for. 
 
Du har fortalt at det er 30 år siden at du startede som instruktør i roklubben, det i sig selv er jo helt 
fantastisk, at være så dedikeret til at lære nye medlemmer at ro, år efter år, og det er ikke mange 
gange, du har været nød til at melde afbud. 
Du har også i mange år været med til at rette stilen indendørs i ergometer maskinerne.  
 
Vi håber selvfølgelig at du fortsætter i mange år endnu, der er stadig mange som godt kunne tænke 
sig at lære at ro, og komme ud på vores fantastiske sø. 
Du er også en stor medspiller hvert eneste år, når der skal gøres klar til den årlige Sorø Regatta, du 
har været med til at lægge baner ud og også at tage dem ind igen, det sætter vi også meget stor pris 
på, bliv endelig ved med det også i mange år endnu. 
 
Vi vil godt kvittere med, at du modtager Standerpokalen for 2021 for den enorme indsats år efter år. 
Du har om nogen fortjent at modtage standerpokalen. 
Og samtidig vil vi meget gerne overrække dig DFfR Klubærestegn som synlig bevis på de mange år 
du har stået til rådighed for Sorø Roklub. 
 
Tak til Gert Iversen, John Schwartz og Eva Poulsen for arbejdet i bestyrelsen  
Tak til Robert Kjær for at være dirigent ved årets generalforsamling.  

 
 

 


