Beretning til generalforsamling 2021 for perioden fra d. 24. februar til 27. april
Indledning
I perioden 24. februar til 27. aprilhar bestyrelsen udgjort et “forretningsministerium”, der
har fungeret med fuld respekt for beslutningerne fra generalforsamlingen i 2020 og
naturligvis i det hele taget i overensstemmelse med god forvaltningspraksis.
Bestyrelsen
Carsten Nilaus Pedersen er trådt ud af bestyrelsen, og bestyrelsen har suppleret sig med
Ole Steen Andersen som nyt medlem. Et sådant skifte er hjemlet i vedtægternes § 9, stk.
1. Bestyrelsen har siden hen konstitueret sig med Ole Steen Andersen som ny formand.
Generalforsamlingen kan forhåbentlig godkende Ole som nyt bestyrelsesmedlem senere
i aften.
Når den nye bestyrelse er på plads, igangsættes bl.a. følgende: revision af klubbens
vedtægter; etablering af en digital platform til planlægning af inrigger ture på det daglige
rovand; udvikling af ny ”bådstrategi”, herunder optimering af udnyttelsen af bådhallen.
Corona
Vi respekterer påbud og anvisninger fra regering, myndigheder, herunder Rudersdal
Kommune og relevante idrætsorganisationer (DIF, DGI og DFfR). I perioden har der
ikke været registreret smittekæder i klubben.
Aktiviteter på vandet
Isen forhindrede roning det meste af marts måned, men siden hen har der været en
ganske stor aktivitet i alle bådtyper, og seniorroningen er kommet godt igang. Morgenog formiddagsroning er meget populær, og systemet til reservation af inriggerne har vist
sin berettigelse. I april måned er der blevet påbegyndt et fast-track frigivelsesforløb for 6
nye kajakroere med grundkursus fra anden aktør.
Sociale aktiviteter i forbindelse med roningen har været holdt på et minimum og afholdt
udendørs. Standerhejsningen foregik i stilhed.
Svømmeerklæringen skal afgives på den ”blanket” der ligger ved ro-computeren.
Uddannelse

1

Flere af kajakinstruktørerne har været på et udvidet teknik-kursus i april måned, og vores
nye ro-chef, Marianne Vittrup, har deltaget i et online inrigger instruktør kursus.

Medlemsskaren
Vi har haft en vis afgang som følge af dødsfald, flytning, fysiske skavanker m.m. Men vi
har også haft en rigtig pæn tilgang af nye medlemmer, fordelt pænt mellem bådtyperne,
så medlemstallet ligger nogenlunde stabilt. Tak til eksisterende medlemmer for fortsat
loyalitet overfor klubben, og velkommen til de mange nye medlemmer.
Klubbens synlighed
Sæsonstarten har fået flot omtale i både Frederiksborg Amts Avis og i Rudersdal Avis.
Drift og vedligeholdelse af bygninger
Det store renoveringsprojekt (toiletterne på første sal, herrernes omklædning) er blevet
færdiggjort. På grund af Coronaen, og husets gode stand i øvrigt, er der ikke blevet
afholdt arbejdsdag.
Vedligeholdelse af materiel og udstyr
Vedligeholdelsen af inriggerne er blevet fortsat, men forsinket på grund af Coronaen.
Check af redningsvestene er udskudt indtil klubhusets 1. sal atter kan tages i brug.
Økonomien
I og med at medlemstallet er stabilt, ser det ud til, at budgettet for 2021 kommer til at
holde. Klubbens økonomi er fortsat sund.
Ole Steen Andersen
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