Generalforsamling i Hundested roklub
tirsdag den 30. januar 2018 kl. 1900
Dagsorden
Punkt 1:
Valg af dirigent
Bestyrelse foreslår Leif Larsen.
Enstemmigt valg. Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamling og
dagsorden var lovlig indvarslet og i orden.
Han gav herefter ordet til formanden.
Punkt 2:
Formandens beretning
Formanden fremlagde beretning for året der var gået.
Han startede med at sige at beretningen vil blive lagt ud på hjemmesiden, hvorfor
beretningen ikke bliver gengivet her.
Lisa spurgte til om hun få Stig Markær til at holde et foredrag om havmiljø.
Formandens beretning enstemmigt godkendt.
Punkt 3:
Fremlægning af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som også var lagt frem på bordene til
gennemsyn.
Spørgsmål om hvad andre udgifter er. P-skilte, bilrude m.m.
Leif spurgte til forsikringsbeløb.
Leif spurgte til tilbagebetaling af depositum. Det er i forbindelse med lån af
roklubbens lokaler.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Punkt 4:
Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
Punkt 5:
Valg af formand
Peter Jensen modtager genvalg
Formanden genvalgt enstemmigt valg med klapsalver.
Punkt 6:

Valg af bestyrelse
På valg Jørn Fausild, Jørgen Pedersen samt Gert Andersen.
Alle modtager genvalg
Alle genvalgt med klapsalver
Punkt 7:
Valg af suppleant
Bjarne Jensen modtager genvalg
Genvalgt med klapsalver.
Punkt 8:
Valg af revisor og revisorsuppleant
Søren Tvergaard og Villy Hansen modtager genvalg
Punkt 9:
Eventuelt.
Grete vil gerne have vimpel op, når nu roklubben har fået foræret nye.
Gitte spurgte ind til styrmandskursus på vegne af sin datter.
Vil blive holdt inden sommer.
Hun efterlyste om man ikke kunne lave en plan så der var en styrmand hver gang.
Tor nævnte at der ikke er nogen aldersgruppe for at komme på instruktørkursus.
Leif tilbød igen, at han gerne ville gøre det teoretiske nede ved bådene med hensyn
til roning.
Lidt diskussion om roskolen. Skal man udskyde nye roere, som kommer til efter den
1.ste roskole
Børge Møller efterlyste om lyset i kælderen tændte tidligere.
Leif foreslog man evt. kunne tage leje af omklædningsskab.
Flere synes det var en dårlig ide.
Leif forespurgte til LynX. Klubben har kontakt med dem som står for det.
Leif roste dem som står for spisning og dem som gør rent.
Lisa ville gerne have lavet huller på parkeringspladsen.
Britt spurgte til hjertestarter. Der er hjertestarter på begge sider af roklubben.
Forslag fra Kirsten om, at man i satte et opslag i klubben, hvor de findes.
Jytte foreslog kurser i 1.ste hjælp.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav derefter formanden ordet.
Formanden bad forsamlingen om et trefoldigt hurra for Hundested Roklub
Roklubben var herefter vært ved en øl eller vand.
41 personer deltog i generalforsamlingen.
Jørgen Pedersen
sekretær / referent

