
  

www@birkeroed-roklub.dk Side 1 af 5 CVR: 53525016 

 

Referat af generalforsamling i Birkerød Ro- og Kajakklub 

Sted:  Klubhuset, Plantagevej 80 B, 3460 Birkerød 

Tid:  Tirsdag den 27. februar, 2018 kl. 19.00 – 21.20 

Tilstede:  41 klubmedlemmer, inklusive alle medlemmer af bestyrelsen med undtagelse af  
                           Kim Frøkjær 

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 revideret regnskab 
for 2017 som budgetforslag for 2018.  

 

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson (bilag 1) 

Carsten Nilaus Pedersen indledte beretningen med dette sammendrag: ”Vi har på rigtig 
mange måder haft en god sæson. Den største enkeltting må være,at tagprojektet - 
klubbens største investering i mange år - er vel gennemført,endda med en besparelse. 
Økonomien har i det hele taget igen udviklet sig positivt. Roreglement og romappe er 
færdigudarbejdet, og der blev fastsat regler for gæste- og prøveroning. Vi har haft et godt 
samarbejde med kommunen og med Sejlklubben, de selskabelige arrangementer har som 
sædvanlig været vellykkede,og vi har været forskånet for ulykker. Vejret har ikke været 
med os, og det har bevirket, at der er blevet tilbagelagt lidt færre kilometer end ellers.” 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger eller 
spørgsmål fra medlemmerne. Den bliver nu lagt ud på klubbens hjemmeside. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse (bilag 2) 

Torben Gunge gennemgik det reviderede regnskab med udgangspunkt i det udsendte 
materiale (bilag 2).  Torben Gunge gav indledningsvis en gennemgang af 1) tagprojektet, 
der udover et 30 årigt obligationslån på kr 638.000 endte med en udgift for klubben på ca. 
kr 120.000 mod ca. kr 240.000 i budgettet, 2) den nye brugsretsaftale med kommunen (se 
hjemmesiden) hvori det kræves, at klubben skal oprette en vedligeholdelseskonto med 
tilstrækkelige midler til løbende vedligehold og renoveringsarbejder, og 3) indkøb af tre 
kajakker, en Coastal båd og en motionscykel for ialt ca. kr 107.000. Købet af Coastal båden 
blev udført som erstatning for klubbens 3 personers Gig, så nettoomkostningen for den ny 
båd blev på ca. kr 17.500. 
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Medlemsantallet med udgangen af 2017 var på 150. De samlede medlemsindtægter var ca. 
kr 16.000 større end budgetteret, og kursus- og materialetilskud fra kommunen blev lidt 
større end forudset. Samlet set blev indtægterne ca. kr 25.000 større end budgetteret. 

På udgiftssiden er vi begyndt at betale prioritetsudgifter på lånet til taget (kr. 13.500 i 2017 
men kr 27.000 per år fremover), udgiften til el og opvarmning var lavere end normalt på 
grund af modtaget refusion, og der er sparet væsentligt på det ordinære vedligehold, da vi 
har været forskånet for større nedbrud. Nogle udgifter er også afholdt over tagprojektet. 

Netto resulterede Indtægter minus Udgifter i et kasseforbrug på i alt kr. 62.780. 

Der er afskrevet på bådene og på de tidligere opgjorte restværdier af ejendommens og 
brandtrappens værdi på ialt kr 16.577. Som resultat heraf repræsenterer investeringerne i 
alt netto kr. 79.673. 

På Bådfonden står der nu efter årets køb af både ialt kr. 138.645, på Bygnings- og 
Brofonden (tidligere Brofond) står ialt kr. 125.000, og der overføres ekstraordinært kr. 
40.000 til særlige vedligeholdelsesopgaver i 2018. 

Aktiverne er opgjort til kontanter (ca. kr 616.000), bådene (ca. kr 280.000) samt værdien af 
det nye tag (ca. kr 630.000). Passiverne består af lån på ialt ca. kr 808.000, hensættelser på 
ialt ca. kr 303.600 og en egenkapital på ca. kr 414.000. Likviditetsreserven er på ca. kr. 
202.000. 

Bestyrelsen bør  undersøge vilkårene for de to poster ”Lån i Brandtrappe” og ”Lån i 
Ejendom”, på hvilke der hverken betales renter eller afdrag, herunder om de eventuelt kan 
eftergives/slettes. 

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab for 2017. 

 

4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2018, herunder fastsættelse af 
kontingent og indmeldelsesgebyr (bilag 3) 

Torben Gunge gennemgik forslaget til budget for 2018 med udgangspunkt i det udsendte 
materiale (bilag 3). 

Budgettet er baseret på uændrede medlemssatser (kontingent, indmeldelsesgebyr, leje af 
plads til kajak), og opererer af forsigtighedsgrunde med en mindre medlemstilbagegang og 
et mindre lokaletilskud.  

Til bygningsvedligehold er der afsat, hvad der svarer til et gennemsnit over de sidste 3 år. 
Skulle omkostningerne til bygningsvedligehold i øvrigt overskride nævnte beløb, vil der 
kunne trækkes på den ny hensættelseskonto for vedligehold af bygning og bådebro. 

Endelig er der fra 2017 ekstraordinært overført kr. 40.000 til særlige 
vedligeholdelsesarbejder. 

På ovenstående baggrund udviser budgettet et mindre underskud på ca. kr. 2.000. 

Fremlæggelsen gav anledning til et spørgsmål fra Rob Doeleman om muligheden for en 
kontingentnedsættelse i lyset af klubbens tilsyneladende store frie egenkapital. En idé, der 
blev bakket op af Gunnar Hallsson. Bestyrelsen fandt dog, med opbakning fra salen, at en 
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del af egenkapitalen reelt ikke er fri, idet den dækker indgåede forpligtelser, og at det i 
forhold til anskaffelse af nye inriggere er vigtigt med en tilstrækkelig egenkapital. 

 

Forslaget til budget for 2018 blev fremlagt til godkendelse med følgende satser for 2018: 

- Kontingent for fuldgyldige medlemmer:      1650 kr 

- Kontingent for seniormedlemmer:                  950 kr 

- Kontingent for støttemedlemmer:                   500 kr 

- Indmeldelsesgebyr, fuldgyldigt medlem:        500 kr 

- Indmeldelsesgebyr, seniormedlem:                 200 kr 

Budgettet for 2018 samt kontingentsatserne for 2018 blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

To medlemmer opfordrede bestyrelsen til fremover at udsende budgettet sammen med 
dagsordenen til generalforsamlingen. 

 

5. Aktivitetsplan for 2018 

Der er standerhejsning den 24. marts. Invitationen til standerhejsningsmiddagen udsendes 
snarest. 

Rochefen, Peder Henriksen, fremlagde planen for inrigger- og coastalroningen. 
Inriggerroskolen har introduktionsaften 3. maj, efterfulgt af et weekendarrangement 5-6. 
maj. Mentor- og brovagt-ordningerne fortsætter. Detaljerne bliver fastlagt på et 
instruktørmøde i april måned. På dette møde vil oplægget til en ny 
korttursstyrmandsuddannelse med både teori og praksis blive diskuteret, inden 
bestyrelsen lægger sidste hånd på arbejdet.Teoridelen af kurset vil også blive tilbudt 
nuværende styrmænd, da der kan være behov for opfriskning af viden. Endvidere vil 
planerne for øget brug af Eta blive fremlagt og konkretiseret. 

Onsdags- og torsdags-holdene fortsætter, og der er seniorroningsaftener den første tirsdag 
i hver måned fra maj til august måned.  

Også i år vil der blive arrangeret langture på fremmed farvand. Disse vil blive annonceret 
gennem mails til alle medlemmer, når planerne for den enkelte tur er faldet på plads. 
Tilmelding er først mulig, når den endelige annoncering foreligger. 

Et særligt initiativ vil blive taget med henblik på at få større udnyttelse og glæde af Eta, den 
nye coastalbåd. Der vil blive inviteret til flere ”åbent hus” arrangementer, så at alle 
fuldgyldige inrigger-medlemmer kan prøve, og der vil gøres en indsats for at få uddannet 
nye Eta-styrmænd. Nuværende medlemmer med styrmandsret til Eta har bekræftet, at de 
vil medvirke. 

Kajakchefen, Vibeke Weigelt, fremlagde planen for kajakroningen. Kajakskolen består af en 
introduktionsaften (3. april), indledende øvelser i svømmehallen (8. april og 22. april), 
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fællesroninger med instruktør hver tirsdag og torsdag aften med start 1. maj, og et 
weekendarrangement (26-27.maj). Skolen er fuldtegnet med 11 deltagere. Dette betyder, 
at der ikke er klubkajakker til rådighed for allerede frigivne kajakroere på disse tidspunkter. 
Allerede frigivne kajakroere vil blive tilbudt en tur i svømmehallen med henblik på at 
genopfriske selv- og makkerredning. Hvis kapaciteten ikke matcher efterspørgslen vil de 
med størst behov komme forrest i køen. 

Også i år vil der blive gennemført ”WetWednesday” og klubben er vært for et DGI- arran-
gement (Prøv nyt Rovand) 17. april. Kajakroning er en meget individuel form for roning, 
men vi håber at kunne udvikle et større romæssigt og socialt fællesskab. Der bliver 
uddannet én ny klubkajakinstruktør i år. 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag (bilag 4) 

De fra Lise Madsen, Jane Aasell og Jens Erik Lund modtagne forslag var blevet udsendt 
inden mødet. 

Generalforsamlingen kunne tilslutte sig forslagene/henstillingerne fra Lise Madsen om 
vigtigheden af 1) ordentlig behandling og rengøring af kajakkerne (vi vil gøre mere ud af 
behandling af kajakkerne på kajakskolen), 2) at holde god orden i bådhallen, så bådene 
uhindret kan komme ind og ud (nogen oprydning er allerede foretaget, og den kommende 
arbejdsdag er en god mulighed for at fortsætte), og 3) at vi alle bidrager til at forbedre 
indeklimaet gennem god udluftning (med speciel opmærksomhed på 
omklædning/baderummene og ved i størst muligt omfang a holde ventilationskanalerne i 
de nye vinduer åbne). 

Generalforsamlingen kunne ikke tilslutte sig forslaget fra Jane Åsell om at indføre 
muligheden for at udnævne æresmedlemmer i klubben.  

Forslaget fra Jane Åsell om at involvere flere medlemmer i hejsning og strygning af 
standeren vil bestyrelsen tage op til overvejelse. I og med at det blev besluttet ikke at 
udnævne æresmedlemmer, er forslaget om at lade hvervet udføre af sådanne medlemmer 
ikke mere aktuelt. 

Forslaget fra Jane Åsell vedrørerende Eta kom ikke til afstemning, men blev trukket tilbage 
i lyset dels af Rochefens fremlæggelse af planer for øget anvendelse af båden, dels 
dirigentens bemærkning om, at bestyrelsen kan overveje at sælge enhver båd, som ikke 
benyttes i passende omfang. 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget fra Jens Erik Lund om behovet for udskiftning af 
kaffemaskinerne. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsen blev sidste år valgt for en toårig periode, og var således ikke på valg. Alle, med 
undtagelse af Kim Frøkjær, fortsætter. Generalforsamlingen godkendte Vibeke Weigelt 
som nyt medlem af bestyrelsen for en toårig periode. 
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Formanden takkede Kim Frøkjær for hans indsats som medlem af bestyrelsen. Den til 
lejligheden indkøbte boggave vil blive overdraget senere. 

Formanden udtrykte også en meget stor tak til Rob og Hanne Doeleman for deres nu 
afsluttede virke som hovedansvarlige for udviklingen af kajakroningen i klubben. De 
overdrager ansvaret til den nye rochef med en fuldt tegnet kajakskole her i foråret. Dejligt 
at vide, at Hanne og Rob også fremover vil bidrage. Hanne og Rob fik overrakt en vingave 
som erkendlighed for indsatsen.   

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jan Thomsen og Gunnar Hallsson blev genvalgt, sidstnævnte som suppleant. 

 

9. Eventuelt 

Anne-Sofie Storvad søsatte ideen om at indkøbe og opstille en mobil sauna til brug for 
vinterbadning. Prisen på en sådan ligger i størrelsesordenen 80.000-100.000 kroner. Nogle 
roklubber rundt i landet har etableret en sådan mulighed for vinterbadning. Bestyrelsen vil 
se på forslaget. 

Helena van Duijn stillede spørgsmål om muligheden for at arrangere inriggerroture udenfor 
de faste rotider. Brug af klubbens opslagstavle eller etablering af en Facebook gruppe blev 
foreslået. Rowlog.dk giver måske også nogle muligheder. Udfordringen vil blive 
addresseret i et kommende Nyhedsbrev. 

Carsten Nilaus Pedersen udtrykte stor tak til Ole Steen Andersen for god mødeledelse, og 
til medlemmerne for deres aktive deltagelse og god ro og orden, og hævede derefter 
mødet.  

 

Birkerød, den 5. marts 2018 

 

 

 

Carsten Nilaus Pedersen                                    Ole Steen Andersen 

Formand                                                                Dirigent 


