Generalforsamling
Lørdag d. 26. marts 2016 kl. 14.30
Klubhuset

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen.
Katrine Kirk valgtes til referent.
Niels Elmo valgtes enstemmigt til dirigent.
Niels Elmo takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt per mail d.
29. februar.
2. Formandens beretning
Denne beretning er særlig, da der ikke er sejlet siden sidste generalforsamling. Beretningen vil derfor være ganske
kort.
Ole Brix Andersen udnævnt til æresmedlem
I forlængelse af Oles store indsats gennem sin lange periode som formand har bestyrelsen besluttet at udnævne
ham som æresmedlem.
Nye vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 15. november 2015
RØS’s vedtægter blev ændret på den ekstraordinære generalforsamling i november, primært som følge af beslutningen om at ændre regnskabsåret til kalenderåret. Som følge deraf blev tidspunktet for generalforsamlingen også
ændret, så vi nu holder denne på nuværende tidspunkt og ikke i efterårsferien. Derudover blev der foreslået og
besluttet en række mindre justeringer, som det er fremgået af det udsendte referat.
Ny annoncechef
RØS har fået en ny annoncechef i form af Tom Keller Bruun, som allerede har gjort en stor indsats i forhold til
det netop udkomne nummer.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af regnskab
Ole CP gennemgik hovedpunkterne i det udarbejdede regnskab, som dækker perioden 1/9 2014-31/12 2015. At
RØS’ regnskabsår fra nu af følger kalenderåret letter meget af kassererens arbejde.
Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden snarest.
Februar 2016

Medlemskontingenter ligger på ca. 215.000 kr.
Regnskabet viser et underskud på ca. 35.000 kr. efter afskrivninger på materiel på ca. 86.000 kr.
Lånet er blevet omlagt, så vores løbende udgifter til renter og bidrag til klubhuset halveres. Omkostningerne til
omlægningen lå i størrelsesordenen 40.000 kr.
Følgende poster har særligt indvirket på årets resultat:
 Afholdelse af 50-års jubilæum, som har kostet ca. 48.000 kr. Øvrige klubhusarrangementer giver overskud i
størrelsesordenen 14.000 kr.
 Etablering af solenergianlæg til 192.000 kr., hvoraf RØS har betalt 102.000 kr. Anne Bornø har sponseret med
5.000 kr. Kommunen har betalt de resterende 85.000 kroner. Klubhusets værdi er opskrevet med lidt over
halvdelen af de penge som er brugt på solenergisystemet.
Vores energiregninger forventes at blive betydeligt lavere fremover, (vi betaler kun ca 25% af regningen selv pga
kommunens driftstilskud.) på grund af det solenergianlæg. I samme forbindelse leverer vi varmt vand til havnens
baderum, men dette fakturerer vi havnen for.
Klubbens omsætningsaktiver ligger på ca. 370.000 kr. i likvide midler og ca. 180.000 i obligationer.
Hans Bidstrup spurgte til bestyrelsens ræsonnement for at omlægge lånet til lavere afdrag, når likviditeten ellers er
god. Ole CP argumenterede med at det er rart at have frie midler der giver noget handlefrihed.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget
Kontingentet forbliver uforandret:
 700 kr. for aktive seniorer og aktive juniorer
 250 for passive medlemmer
 Indmeldelsesgebyr på 500 kr.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Ole CP gennemgik de væsentligste budgetposter. Der forventes et overskud i 2016 på 50.000 kr. Der budgetteres
med udgifter til sportsudstyr på i alt 250.000, hvoraf nogle må tages af klubbens frie midler.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 seniorsuppleant(er), 2 revisorer og 1 revisor-suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2015 og var således ikke på valg:
 Ole CP

 Jesper Dela
 Sven Bilén (Sven havde meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen)
 Nina Dürr
 Allan Kirk
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2014 og var således på valg:
 Lars Skriver
 Peter Fibiger-Lundberg
 Richard Georg Engström
De var alle tre villige til genvalg, og bestyrelsen indstillede dem til genvalg.
Der skulle derudover vælges yderligere et medlem til bestyrelsen som erstatning for Sven Bilén, som hidtil har
været vores lokalt bosiddende medlem af bestyrelsen. Som erstatning for Sven blev foreslået:
 Tom Keller Bruun
Alle fire blev valgt.
Seniorsuppleanter
Seniorsuppleant Claus Thomsen afgår efter udløbet af sin valgperiode. Claus er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller ham genvalgt.
Der var ikke andre kandidater til seniorsuppleanter.
Claus blev genvalgt.
Eskild Berg Kappel stillede også op (temmelig spontant) og blev valgt.
Juniormedlemmer
Bestyrelsen har i den seneste periode ikke haft nogen juniormedlemmer.
Der var ingen kandidater og bestyrelsen fortsætter derfor uden juniormedlemmer.
Revisorer
Revisorerne Stine Brandt Bendixen og Niels Elmo Jensen afgik efter udløbet af deres valgperiode. De var begge
villige til genvalg og bestyrelsen indstillede dem til genvalg. Begge blev genvalgt.
Revisorsuppleant Claus R. Bock afgik efter udløbet af sin valgperiode. Claus var villig til genvalg og bestyrelsen
indstillede ham genvalgt. Claus blev genvalgt.
7. Temadrøftelser
Bestyrelsen ønsker under eventuelt at gennemføre en drøftelse af tre temaer, hvor bestyrelsen gerne vil have
input til det videre arbejde frem mod den kommende sæson. Input har desuden været efterlyst på Facebook
gruppen ”Rørvig Sejlklub.”
1. Opsamling på og evaluering af den forgangne sæson
Hvad er gået godt og mindre godt? Hvordan har brugen af eksterne betalte instruktører fungeret?
 Udgiften er i niveauet 4.000 kr. pr. uge for en instruktør

 En voksen begynder fik rigtig meget ud af det. Det virkede som en energi-indsprøjtning på AK aktiviteterne.
 Enkelte store børn har haft svært ved at få noget ud af det: instruktionen imødekom ikke deres behov.
 Det har været nødvendigt at hyre nogle ind fordi det har været vanskeligt at hverve tilstrækkeligt mange
frivillige. Vi skal dog passe på at det ikke bliver en sovepude, som betyder at vi ikke kan hverve frivillige.
(Ricard)
 Det blev diskuteret om vi kan betale egne medlemmer, som er dygtige unge sejlere, men der var enighed
om at dette kunne blive et skråplan. Det kan give mange problemer.
 Kajaksektionen ønsker også mulighed for at benytte instruktører. De har ikke tilstrækkelige kompetencer
iblandt egne medlemmer. (Birgitte)
 Ideen med instruktørerne var at forhøje kompetencerne i AK-aktiviteterne, men vi endte med at bruge dem
på et område, som vi i forvejen var gode til (Stefanie blev kun brugt til begynderne). Det kunne være fint at
opkvalificere egne medlemmer via Sejlunionens kurser som en mere langtidsholdbar måde at højne kompetencerne, i stedet for at bruge så mange penge på betalte instruktører. (Ole Brix og Hans Bidstrup enige om
dette).
 Niels Elmo foreslog at give bistand til AK-lederne, der har de uger, hvor der er mange begyndere, idet vi
ikke har været gode til kontinuerlig høj kvalitet for begynderne.
2. Forslag til nye initiativer og nye aktiviteter
Det kunne fx være aktiviteter uden for sommerferien
 Udveksling af instruktører mellem nabo-klubber. Ricard forklarede at Hundested har sejl-lejr i slutningen af
sommerferien. Eigil undersøger det – og det er muligt at det kan blive til noget.
 Kajaksektionen vil gerne have støtte til flere aktiviteter udenfor skolesommerferien.
 Marianne Ek foreslår f.eks. vandreture med efterfølgende spisning i klubhuset.
 Andre typer fester er velkomne. Evt. en sommerfest i starten af sommerferien.
3. Tiltrækning og mobilisering af flere aktive medlemmer
Rekruttering af nye AK-ledere, fastholdelse af de 18-19-årige (fx gennem kurser i DS-regi og følgebådsføreruddannelse), mobilisering af flere frivillige mv.
 255 aktive medlemmer i 2015, hvoraf ca. 100 er juniorer.
 Vi har været ret gode til at fastholde unge sejlere, og bestyrelsen vil gerne finde måder at aktivere dem
yderligere, f.eks. ved at opfordre dem til at melde sig til kollektiv følgebådsfører-uddannelse.
 Kontakt de unge mennesker direkte i.f.m. arrangementet i KAS i april og andre aktiviteter, hvor man gerne
vil have dem med. De kommer ikke blot fordi man skriver det i Agterspejlet. Formanden tilslutter sig at gå
målrettet og direkte efter aktivering af dem, som man ser et potentiale i som kommende AK-ledere.
 Også vigtigt at få aktiveret forældre til nye unge medlemmer. Det kan gøres på forskellig vis, bl.a. kan man
overveje familiemedlemsskab i niveauet 2.000 kr.
8. Eventuelt.
Susse Brandt undrer sig over at der laves et RØS arrangement i København (KAS mødet i april). Formanden
forklarer, at bestyrelsen har vurderet, at det var nemmere at samle dem i København end at få dem til at komme i
større antal i en forårsweekend i Rørvig.
Marianne Ek efterlyser en indsats for at få flere lokale unge medlemmer.

Der er ønske om at regnskabet gøres tilgængeligt for medlemmerne enten før generalforsamlingen eller i papirform
på generalforsamlingen. Projekter på en solskinsdag fungerer ikke – tallene kan ikke læses.
Forslag om mørklægningsgardiner til klubhuset, så det bliver muligt at bruge en projektor også på en solskinsdag.
Joller skal fremover betale havnepenge.
Otto forklarede at havnen får en ny havnefoged.
Pladsen hvor der ligger både skal ryddes op i de kommende måneder, så det bliver tydeligt hvem der ejer bådene
og man kan føre kontrol med hvem der har betalt havnepenge. RØS’ medlemmers joller kan ligge på perlegrusparkeringspladserne og der vil blive opkrævet betaling for at ligge der. Samtidig afspærres den parkeringsplads så
biler ikke kan bruge den i sommerferien.
Arrangementer på havneområdet
Otto orienterer om kommende aktiviteter, og vil også skrive det i Agterspejlet.
 Skt. Hans bål.
 Havnefest
 Danmark Dejligst på Højsandspladsen den 15/7
 Landliggerkamp
 Vikinger: 4-5 vikingeskibe lægger til i Rørvig 24-26/7
 Åbent vand festival: svømning fra Hundested til Rørvig
 Dronningen kommer i september: skal se Lodsoldermandsgården samt Kongestenen og Danmarks Midtpunkt.
 Møllens Dag: afholder ”syng dansk” arrangement med kor den 19. juni
Det meste af dette står på hjemmesiden Rorvig.dk og Rorviginfo.dk (hvordan staves det?)

Hermed blev generalforsamlingen lukket. Formanden takkede for gode bidrag.
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