
Referat fra Generalforsamling i Sorø Roklub torsdag den
17/11-22

Dagsorden
1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere
2. Formanden beretning om det forudgående år v/ Bjarne Hjort
3. Kassereren forelægger regnskab og budget v/Lene Pålsson
4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4

Forslag fra bestyrelsen om xxxx
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Valg til bestyrelsesposter

Formand
Næstformand
Kaproningschef
Materielforvalter

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg
8. Valg af mindst én revisor
9. Eventuelt

Referat
Der blev holdt 1 minuts stilhed for de to medlemmer, der er gået bort i det forgangne år, Finn Kopp
og Jákup Johansen.

Ad. 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere

Generalforsamlingen valgte Robert Kjær til dirigent og Kirsten Kuhn Iversen til protokolfører. Valg
af stemmetællere blev udsat til behov måtte opstå.

Dirigenten fastslår at generalforsamling er lovligt indkaldt.

Ad. 2. Formandens beretning v/Bjarne Hjorth

Den afgående formand afgav sin sidste beretning, som Generalforsamlingen tog til efterretning.

Blandt højdepunkterne i 2022, som blev fremhævet var:

● Udskiftning af badebro ved Skjolden, der højdemæssigt giver problemer for roerne til Sorø
Regatta

● Behov for istandsættelse af klubbens egen bådebro i det kommende år
● Gammelt vægttræningsudstyr udskiftet med nyt, takket være Ulla Hvids indsats. Sorø

Ordningen har sponsoreret længe ønsket benpres og vægtskiver



● Tak til Ulla Hvid for sin store indsats som kaproningschef og træner. Hun valgte at trække
sig fra begge poster i sensommeren. Inden da nåede hun at bringe mange unge roere til
tops.

● Største sportslige resultat i 2022 leverede Rasmus Aagreen Lind, som er kommet på
landsholdet i 2x. Vi ser meget frem til at følge hans fortsatte udvikling og håber at kunne
heppe på ham til OL i 2024.

● Bo Vilhelmsen har overtaget posten som kaproningschef efter Ulla Hvids afgang. Han og
Helle har desuden overtaget trænerposten

● I 2022 blev kyndelmissen aflyst for andet år i træk pga. COVID. Kragerup Gods har meldt,
at de er klar til at åbne restaurant Karen Blixen i roklubben

● Alle sæsonens indendørsmesterskaber blev i 2022 afholdt hjemme i klubberne. Vinterens
konkurrencer bestod af Sjællandske, Jyske, Fynske og Nordiske Mesterskaber samt DM.
Det blev samlet til 29 guld, 11 sølv og 10 bronze medaljer.

● Medaljerne blev uddelt til standerhejsningen, hvor standeren blev hejst af sidste års
modtager af Standerpokalen Ole Jørgensen. Vinterpokalen gik til Katrine Wagner
Lærkesen Holm.

● Stort tak for kæmpe indsats til Katrine som i flere år har været ungdomstræner og sikret de
unge en god start i rolivet og startet flere nye kaproer op. Tak for indsats til daglig træning,
regattaer, sommerferieaktivitet og meget mere. Når Katrine skal videre med uddannelse
mv. skal der findes en afløser.

● I 2022 har Sorø Roklub haft Rasmus Lind med til U23 VM i Varese, Italien med en sejr i
B-finalen, en samlet 7. plads, til senior EM i München, med en 2. plads i B-finalen og til
senior VM i Racise, Tjekkoslovakiet med en 4. plads i C-finalen. Med sine kun 20 år har
Rasmus en lovende fremtid foran sig.

● 5 roere fra Sorø Roklub har været med til Baltic Cup i Århus, 3 roere har været til Junior
Nordiske Mesterskaber i Tampere, Finland med flotte placeringer.

● Årgangsmesterskaberne i Holstebro betød 5 årgangsmesterskaber til Sorø Roklub:
Valdemar Vilhelmsen, Emil Jelstrup, Sofie Steffensen (x2) og Dina Poulsen.

● Til DM på Bagsværd Sø deltog 26 deltagere fordelt på 42 sæder. I alt 1 guld, 2 sølv og 3
bronze.

● Påsketræningslejr med Roskilde og Sorø, 25 roere, 6 trænere og mange forældre til at
hjælpe

● Forårskaproningen på Bagsværd Sø, 21 starter, 10 guld, 2 sølv og 3 bronze.
● Årets Sorø Regatta, stadig nordens største regatta, dog præget af tiden efter COVID. Sorø

Roklub stillede til start som tredjestørste klub. 9 guld, 7 sølv og 4 bronze.
Regattakiosken havde en hektisk weekend med bidrag fra mange frivillige til betjening og
kagebagning. Tak til alle involverede.

● Rospinning er fortsat en succes.
● Standerstrygning med mange deltagere. Standerpokalen gik til Rasmus Lind for hans store

indsats ved internationale konkurrencer.
Pokalen for den mest vindende roer gik til Christian Mølvig, der i årets løb har deltaget i
bl.a. The Head of The Charles Regatta, World Rowing Master Regatta i Libourne, Frankrig,
European Masters Regatta i Bled, Slovenien. Der er samlet set blevet til utrolige 36
guldmedaljer i 2022.

● Flest km roet hos ungdommen: August med 1974 km, Christian Mølvig med næsten 3.000
km. I alt 31.000 km samlet set. Husk at skrive jeres km ind efter hver tur.

● Lille fald i medlemstal, nu 180 medlemmer.



● Tak til trænere Ulla Hvid, Bo og Helle Vilhelmsen, Katrine Wagner Lærkesen Holm.
Tak til Elsebeth Nielsen for stadig at stå for vores hjemmeside.
Tak til Klaus Hjorth for vinter gymnastik.
Tak til Laila Hjorth for sit arbejde med rospinning og til Bodil Bækgaard, Karen Jessen og
Jette Ziebel for deres indsats som rospinningsinstruktører.
Tak til Ruth Köster og Ulla Hvid for tirsdags rospinningsholdet
Tak til 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.

Ad. 3. Årsregnskab 2022 og budget 2023

Regnskab, budgetter og balance udleveres og gennemgås af kasserer.

Regnskabet viser et overskud på 119.000,- kr.

Der bliver spurgt ind til posterne roernes antal og roning i anden klub. Penge fra Kræftcenter
Roskilde er ikke modtaget endnu. Udgifterne i forbindelse med Rasmus Linds roning forventes at
falde, hvor han er blevet del af Kraftcentret. Der er ikke foretaget køb af nye både midler overføres
derfor til næste år.

Balancen viser et opsparet overskud på 485.000 kr.

Ingen spørgsmål til det præsenterede budget for 2023.

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

Bestyrelsen foreslår at der ændres i måden, hvorpå bestyrelsen vælges fra at der er valg til en
bestemt post til at der vælges et antal medlemmer til bestyrelsen, som herefter konstituerer sig.
Forslaget blev ikke vedtaget, men den nye bestyrelse forpligtes til at drøfte forslaget.

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Bestyrelsen indstiller at det nuværende niveau for kontingent og indmeldelsesgebyr fastholdes.
Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens indstilling.

Ad. 6. Valg til bestyrelsen

Formanden Bjarne Hjort ønsker ikke genvalg. Som ny formand vælges Gert Kuhn Iversen.
Næstformanden Michael Lærkesen ønsker ikke genvalg. Som ny næstformand vælges Rene
Andersen for den resterende valgperiode på 1 år.
Den konstituerede kaproningschef Bo Vilhelmsen stiller op og vælges.
Materielforvalter Ruth Köster ønsker ikke genvalg, som ny materielforvalter vælges Peter
Carstens.



Ad. 7. Nedsættelse af evt. udvalg

Der besluttes ikke at nedsætte udvalg.

Ad. 8. Valg af mindst én revisor

Anne Dorthe Juhl Jensen vælges til revisor.

Ad. 9. Eventuelt

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Ulla, Michael, Ruth og formanden Bjarne.

Bjarne Hjort stopper efter 8 år på posten som formand. I sin afsluttende tale reflekterer Bjarne over
de største oplevelser: Træningssalen blev bygget til det afsatte budgetbeløb og taget godt imod af
alle klubbens medlemmer, danner rammen om mange gode træningstimer. Roklubbens 100 års
jubilæum i 2018. Skønt at følge de unge roers udvikling.
Tak til medlemmerne, der har bakket op, tak til bestyrelsesmedlemmerne, der har indgået i et
konstruktivt samarbejde. Alle de bedste ønsker for Sorø Roklubs fremtid.

Den nye formand Gert Kuhn Iversen takkede for valget. Tak til den afgående formand og
bestyrelsesmedlemmerne for deres store indsats. Går til opgaven med ydmyghed, nye idéer og
tiltag hilses velkommen. Ønske om at styrke klubbens sammenhængskraft på tværs af de
forskellige dele. Fokus på bredden og motionsdelen inkl. morgenroning og ungdomsroning. Fortsat
fokus på kaproning. Fortsættelse af projektet ungdomsrummet.
Her meldte ungdomsroerforældrene sig på banen til at give en hånd med.

Julen nærmer sig og der skal holdes fælles julefrokost for de voksne fredag den 9. december.

Tak for god ro og orden.

/KKI 20.11.22


