Referat af generalforsamling i Birkerød Ro- og Kajakklub
Sted:

Klubhuset, Plantagevej 80 B, 3460 Birkerød

Tid:

Mandag den 27. februar, 2017 kl. 19.00 – 20.30

Tilstede:

34 klubmedlemmer, inklusive alle medlemmer af den afgående bestyrelse

Dirigent:

Ole Steen Andersen

Referent:

Niels Ørnbjerg

1.

Valg af dirigent
Carsten Nilaus Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ole Steen
Andersen som dirigent. Det forslag blev imødekommet. Ole Steen Andersen kunne
konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med en fyldestgørende dagsorden
i henhold til vedtægterne og med udsendelse forud for mødet af såvel regnskab for 2016
som budgetforslag for 2017.

2.

Formandens beretning om den afsluttede sæson
Carsten Nilaus Pedersen gav en præsentation af bestyrelsens årsberetning. Alt i alt har det
været en god sæson. Der har været nettotilgang på medlemssiden. Kajakroningen er i
vækst, mens inriggerroningen kan siges at være stabil. Der har været stor aktivitet på
vandet og i klubhuset. Ligesom i 2015 er det lykkedes at få et pænt overskud på driften, så
økonomien er solid med pæne hensættelser. Der er igen passet godt på vores klubhus,
dets omgivelser, bådebroen og materiellet. Og det er lykkedes at komme et pænt stykke
videre med det store tagprojekt.
Efter spørgsmål fra Erik Fogt blev det fastslået, at guldåre og sølvåre kræver henholdsvis
1000 og 750 km roning. Efter spørgsmål fra Susanne Fogh blev det forklaret, at
seniorroningen er en videreudvikling af den oprindelige ABS roning.
Erik Arvin udtrykte et behov for en mulig omorganisering af bådhallen i lyset af væksten i
kajakroningen i klubben. Niels Ørnbjerg anførte, at der stadigvæk kan skaffes plads til flere
kajakker uden en dramatisk omorganisering i bådhallen.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Den bliver nu lagt ud på
klubbens hjemmeside.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse (bilag 1)
Torben Gunge gennemgik det reviderede regnskab med udgangspunkt i det udsendte
materiale (bilag 1). Som det fremgår, har 2016 været et økonomisk godt år for klubben
med et overskud på godt kr 38.000 kr efter hensættelser på kr 70.000. Fra dette beløb skal
dog modregnes tilbageførslen af de 2 konti for respektive ”Kaproningens venner” og
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”Ungdomsroning” vedtaget på sidste generalforsamling, så nettohensættelsen er på kr
51.600.
Ialt havde klubben ved udgangen af 2016 146 medlemmer, heraf 31 seniorroere. Der var
en medlemstilgang på 16 kajakroere og en seniorroer og en tilbagegang på 2 inriggerroere.
De samlede medlemsindtægter, inklusive indmeldelsesgebyrer, udleje af kajakpladser m.m.
var ca. kr 32.000 højere end budgetteret. Der var indtægter på udlejning af klublokalet på
kr. 11.250, og tilskuddet fra kommunen var på ialt kr 45.700.
De samlede indtægter nåede kr. 270.000, eller godt kr 40.000 mere end budgetteret.
På udgiftssiden har udgifter til vedligeholdelse i 2016 været noget højere end budgetteret.
Det skyldes fastgørelsen af den løsrevne bro, problemer med kloakpumpebrønd og fornyet
udendørsbelysning.
På trods heraf var de samlede udgifter på godt kr 180.000 ca. kr. 34.000 under budgettet.
Heraf følger, at klubbens kassebeholdning voksede med godt kr 89.000.
Der er i år hensat 1) kr 20.000 til bådfonden, så den nu er på ialt kr 198.645; 2) kr 20.000 til
brofonden, så den nu er på ialt kr 90.000; og 3) kr 30.000 til tagfonden, så den nu er på ialt
kr 200.000.
Aktiverne udgøres især af bådene (kr 184.000) samt af kontanter (kr 678.000).
Passiverne omfatter lån (kr 178.000), hensættelser (kr 489.000) og egenkapital (kr
212.000).
Klubbens likviditetsreserve er på ca. kr 80.000.
På spørgsmål fra Mogens Kirkeby svarede Torben Gunge, at grunden er ejet af kommunen,
mens huset er klubbens eget.
Regnskabet for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen.

4.

Forelæggelse af det foreløbige budget for 2017, herunder fastsættelse af
kontingent og indmeldelsesgebyr (bilag 2)
Torben Gunge gennemgik forslaget til budget for 2017 med udgangspunkt i det udsendte
materiale (bilag 2).
Budgettet for 2017 er påvirket af det forestående tagprojekt (se også punkt 5).
Budgettet er baseret på en kontingentforhøjelse (se nedenfor) og på et svagt faldende
lokaletilskud som følge af en ændret alderssammensætning af medlemskredsen.
Endvidere er der modtaget kr 20.000 fra NordeaFonden til indkøb af en kajak.
På udgiftssiden er allerede brugt kr. 60.000 fra bådfonden til indkøb af kajakker, udgifterne
til byggelån/fremtidig kreditforeningslån er inkluderet, og der er indbygget en hensættelse
til taget svarende til overskuddet på regnskabet for 2016. Endvidere er der foreslået en ny
hensættelseskonto til bygningsvedligehold.
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Budgettet for 2017 udviser således et underskud på ca. kr. 39.000. Dette svarer til den
ekstraordinære hensættelse til taget, som er muliggjort af overskuddet i 2016.
På spørgsmål fra Jan Thomsen svarede Torben Gunge, at de på budgettet afsatte ca. (op til)
kr 30.000 til taget også de næste 30 år vil blive den samlede årlige ydelse på lånet, som er
et annuitetslån med afdrag.
Vedrørende kontingentet var det bestyrelsens indstilling, at dette skulle stige med 10 % for
både fuldgyldige medlemmer og seniorer. Jette Vestergård havde inden mødet fremsendt
et alternativt forslag, nemlig samme kontante stigning for begge grupper.
Sidstnævnte forslag vandt opbakning fra salen, og blev efter afstemning vedtaget.
Følgende satser er således gældende for 2017
-

Kontingent for fuldgyldige medlemmer:
Kontingent for seniormedlemmer:
Kontingent for støttemedlemsskab:
Indmeldelsesgebyr, fuldgyldigt medlem:
Indmeldelsesgebyr, seniormedlem:

1650 kr
950 kr
500 kr
500 kr
200 kr

Budgettet samt kontingentsatserne for 2017 blev godkendt af generalforsamlingen.
Gunnar Olsen udtrykte en stor tak til kassereren for dennes store arbejde.

5.

Renovering af klubhusets tag m.v (bilag 3)
Dette punkt blev også berørt under formandens beretning og under 2017 budgettet. Der er
udført et meget stort planlægningsarbejde, og det er lige før, at den samlede
finansieringsplan er på plads. Denne består af egne planlagte hensættelser (kr 239.000),
fondstilskud (kr 175.000), kontant støttebeløb fra kommunen (kr 84.000) og et 30 årigt
kreditforeningslån på ca. kr 630.000 gennem Kommunekredit.
Den samlede årlige ydelse vil være op til ca. kr. 30.000.
Erik Voigt nævnte, at firmaet Hans Henning Nielsen i Farum kunne være et bud på et firma
til arbejdets udførelse.
En kortvarig lukning af klublokalet må forventes under projektets udførelse. Det forventes
at udgiften til opvarmning reduceres.
Bestyrelsen fik generalforsamlingens accept af, at den må lade projektet gennemføre som
skitseret i det udsendte bilag.

6.

Inriggeroningens fremtidige tilrettelæggelse, diskussionsoplæg (bilag 4)
Dette punkt var, som det fremgår af det udsendte diskussionsoplæg (bilag 4), medtaget på
grund af den vigende tilgang til inriggerroningen. Der skal gøres noget nyt for at tiltrække
og fastholde nye medlemmer.
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Baseret på modtagne skriftlige kommentarer, samt indlæg på mødet er mulige
konklusioner, at
-

En mentorordning kan med fordel indføres
Tilbuddet til nye roere skal være fleksibelt og imødekommende overfor ønsker og
muligheder for at deltage
Indslusningen i klubben skal være mere stille og rolig
Det sociale samvær er afgørende
Færre fællesroninger og færre roninger med brovagt kan måske skabe mere
opbakning om de resterende
Annoncering i Rudersdal Seniornyt og i passende medier i Allerød
Brug af rokort.dk til organisering af fællesture bør overvejes

Bestyrelsen arbejder nu videre med de modtagne indspil med henblik på at skabe både
kortsigtede og mere langsigtede løsninger.

7.

Aktivitetsplan for 2017
Der er standerhejsning den 25. marts og standerstrygning den 28. oktober.
På kajaksiden er der redningsøvelser i svømmehal for allerede frigivne roere den 8. april.
Kajakskoleweekenden er fordelt med redningsøvelser i svømmehal den 22. april og
heldagskursus på vandet den 30. april. Kajakskolen fortsætter så med fællesroninger
tirsdag og torsdag. Med indkøbet af de nye kajakker vil der i et vist omfang være kajakker
til rådighed for allerede frigivne, også på kajakskoleafterne.
Kajakskoleweekenden er overtegnet, og en del nye kajakmedlemmer er blevet bedt om at
starte med et weekendkursus i andet regi. f.eks i det DGI kursus, derafholdes her i klubben
den 16. og 17. juni. De vil så støde til lidt efter lidt på fællesroningerne.
Endvidere planlægges det at holde fast i de åbne kajakfællesroninger mandag og onsdag
aften i hele sæsonen. Kajakroning er en meget individuel form for roning, men vi håber ved
at fastholde kajakfællesroningerne, at der kan opstå et større fællesskab.
Tre kajakroere skal på klubinstruktørkursus her i foråret.
Jan Boye Knudsen havde inden generalforsamlingen fremsat et ønske om, at klubben
arrangerer kajakture på fremmed farvand. Udfordringen er her, at vi i klubregi kun frigives
til kajakroning på det daglige rofarvand, og at udfordringerne på fremmed farvand kan
være langt større end dem vi møder på det daglige rofarvand. I første omgang vil vi prøve
at samles omkring deltagelse i de af DGI arrangerede ture på fremmed farvand. Mere
herom når kajakchefen er hjemme fra ferien.
Niels Stubbe efterlyste, at man får er bevis for frigivelse som kajakroer. Dette kan være
relevant, hvis man vil leje kajak andet steds. Emnet tages op med kajakchefen, når denne
er hjemme.
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Den endelige aktivitetsplan for inriggerroningen afventer, at bestyrelsen får lavet en
endelig plan med indspil fra generalforsamlingens strategidiskussion. Men det ligger fast,
selvfølgelig under forudsætning af nok tilmeldte, at inriggerroskoleweekenden i en eller
anden form ligger i weekenden den 6. og 7. maj.
Onsdags- og torsdags-holdene fortsætter, og der er seniorroningsaftener den første tirsdag
i hver måned fra maj til august måned.
At der arrangeres ture på fremmed farvand ligger også fast.
Der vil blive informeret på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside og via
nyhedsbrevene.

8.

Ny romappe, orientering
Bestyrelsen har fundet tiden inde til at opdatere Styrmandsmappen. Det skyldes, at der er
sket rigtigt mange ændringer, siden mappen blev opdateret sidst. Mange af de ændringer
bunder i sidste års udarbejdelse af et nye roreglement for klubben. Men mappen har
fortsat fokus på det ro-tekniske. Opdateringen har taget udgangspunkt i den eksisterende
mappe og i klubbens roreglement, men der er også skelet til andre klubbers romapper.
Udkastet til ny romappe har været sendt til høring blandt klubbens instruktører og
udvalgte medlemmer. Det har resulteret i en række forslag til ændringer, som nu vil blive
forsøgt indbygget. Den nyudnævnte rochef (se nedenfor) overtager herfra, og bestyrelsen
regner med, at vi inden sæsonstarten har en endelig udgave.

9.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag andre end dem, der er inddraget under overstående punkter
på dagsordenen.

10.

Valg til bestyrelsen
Alle nuværende medlemmer af bestyrelsen, med undtagelse af Poul Bach, var villige til
genvalg, og Peder Henriksen havde udtalt villighed til at blive medlem af bestyrelsen.
Medlemmerne af den siddende bestyrelse, med undtagelse af Poul Bach, samt Peder
Henriksen blev valgt til bestyrelsen for de kommende to år.
Formanden takkede varmt Poul Bach for hans store indsats både som medlem af
bestyrelsen og som mangeårig rochef.

11.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Jan Thomsen og Gunnar Hallsson blev genvalgt.
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12.

Eventuelt
Peter Larsen forespurgte til muligheden for at få placeret hjertestarteren på ydersiden af
huset, således at den er tilgængelig, også når der ingen er tilstede i klubhuset.
Jørgen Kleisdorff svarede, at der arbejdes på sagen, og at sagen løses indenfor de næste 2
år.
Carsten Nilaus Pedersen udtrykte en stor tak til Ole Steen Andersen for god mødeledelse
og hævede derefter mødet.
Birkerød, den 3. marts 2017

Carsten Nilaus Pedersen

Ole Steen Andersen

Formand

Dirigent
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