Generalforsamling

Lørdag d. 20. april 2019 kl. 14.30
Klubhuset

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Næstformanden bød velkommen i formandens fravær.
Christine Lenstrup valgtes til referent.
Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent.
Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt via Agterspejlet og annonceret
på foreningens hjemmeside.
2. Formandens beretning
Sæsonen 2018
Det er jo svært at tænke tilbage på sæsonen 2018 uden at starte med det fantastiske sommervejr, som prægede det
meste af sommeren. Det gav rigtige gode vilkår for sejlads og roning det meste af sommeren. Og det gjorde jo at
2018 blev endnu et fantastisk år i RØS-historien.
Der var igen i 2018 udflugt med overnatning på programmet i ’dreamteam-ugen’. Denne gang gik turen længere
end i 2017. RØS-flåden kom således helt til Kongsøre. Vejrforholdene gjorde det til en strabadserende og udfordrende tur, men alle kom helskindede frem og tilbage … og en del af børnene fik vist, at de kunne klare mere end
nok både de selv og andre havde troet. Et flot arrangement og en stor tak til alle, som lagde kræfter i gennemførelsen.
En andet markant aktivitet i 2018 var begyndersejlads for voksne, som Kasper Kirk orkestrerede henover hele
sommeren et par eftermiddage om ugen. Det blev tydeligt, at der var mange, som gerne ville prøve jollesejlads af
på egen hånd … og ikke kun se på de andre tumle rundt. I alt deltog knap 20 i denne aktivitet henover ugerne, dog
ikke alle nybegyndere. Vi må så se, om alle kan huske, hvad de har lært, når det blive sommer.
Det gode vejr sikrede også god tilslutning til de sociale aktiviteter, ikke mindst det ugentlige højdepunkt, onsdagsgrill, men også til festen i efterårsferien og kajaksektionens rejeaften. Det er tydeligvis ikke svært at få klubbens
medlemmer op af liggestole og sofaer, når der er mulighed for samvær med mad og drikke.
Sejlsæsonen blev jo desværre rundet med et lavpunkt, da vejrforholdene gjorde det nødvendigt at aflyse klubmesterskaberne. Det var rigtig ærgerligt, men det er jo de rammer, som gælder for klubbens aktiviteter. Og sikkerheden
er jo vigtigere end kampen om at komme først. Vi håber så på, at rammerne i år bliver ideelle.
2018 var i øvrigt igen et år med en lille fremgang i antallet af aktive medlemmer igen. Vi kom op på 265. Så selvom
vi ikke er meget aktive med at markedsføre RØS, så spredes det gode budskab alligevel. Det er et niveau, som vi
kan håndtere, og det giver os en robust økonomi.
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Udskiftninger i flåden
2018 blev jo også et år, hvor vi udskiftede noget af RØS’s ældste udstyr. Flåden af optimistjoller, som var ved at
være noget ’træt’, er blevet erstattet af 8 nye ens joller. Dette har kunnet lade sig gøre takket være et flot sponsorat
fra Lighthouse Aviation. Så en stor tak til Sanne og Jan, som står bag.
Vi anskaffede i 2018 også en ny følgebåd, som blev finansieret af klubbens egne midler. I alt er anskaffelsen løbet
op i næsten 100.000 kr. Så nu har vi tre følgebåde af nyere dato.
Og så har vi 2018 også været nødsaget til at bidrage til renovering af flydebroen, som jo er afgørende for os. Det
er jo egentlig havnens udstyr, men da havnens økonomi er presset, så bestyrelsen sig nødsaget til at gå ind i medfinansiering af renoveringen. Det kom til at koste os 40.000 kr.
Planer for 2019
Vi kigger på mulighederne for en ny flydebro, som kan give en bedre løsning mange år frem. Om det kan lykkes
vil afhænge af, om vi kan få fondsstøtte til finansieringen. Og det vil også skulle drøftes nærmere med havnen og
kommunen.
Derudover har bestyrelsen ikke drøftet andre større tiltag og anskaffelser, som vil gøre kassereren trist.
Grejrummet
Som omtalt i Agterspejlet er der også sket ting og sager i grejrummet. Selvom det nok er lidt svært at se lige nu,
hvor der er vinteropbevaring og reparationer i gang, så er det lykkedes at få møbleret rundt og ryddet op, så der
nu er mere overskueligt og fremkommeligt end set længe. Så det kan alle de aktive glæde sig til. Så håber vi også at
alle vil bidrage til, at den etablerede orden kan fastholdes.
Afrunding
Der er som altid grund til at sende en stor tak til de mange medlemmer, som gjorde 2018 til en rigtig god sæson,
herunder ikke mindst de nye, som trådte til sidste år.
Og når det er sagt, så kan vi som altid bruge nye friske kræfter. Så meld jer endelig på banen og skub gerne lidt –
men vedholdende - til andre. Så bliver 2019 helt sikkert også et godt år.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af regnskab
Ole CP gennemgik hovedpunkterne i det udarbejdede regnskab, som dækker perioden 1/1 2018-31/12 2018.
Medlemskontingenter indbragte ca. 215.000 kr.
Klubhusarrangementerne (grillaftener, løbende salg) gav et overskud på ca. 27.000 kr.
Regnskabet viser et samlet underskud på ca. 15.000 kr. efter afskrivninger på materiel på ca. 131.000 kr.
Klubbens omsætningsaktiver ligger på ca. 538.000 kr. i likvide midler. Klubbens gæld knyttet til klubhuset udgør
448.000 kr.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
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5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uforandret:
• 700 kr. for aktive seniorer og aktive juniorer
• 250 for passive medlemmer
Indmeldelsesgebyret forbliver uændret 300 kr.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Ole CP gennemgik de væsentligste budgetposter. Der forventes et overskud i 2019 på 44.500 kr. Budgettet blev
godkendt uden bemærkninger.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 seniorsuppleant(er), 2 revisorer og 1 revisor-suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2018 for en 2-årig periode og var således ikke
på valg:
• Otto Graham
• Lars Skriver
• Peter Fibiger-Lundberg
• Bernt Farver
Lars ønskede dog at udtræde af bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2017 for en 2-årig periode og var således på
valg:
• Ole CP
• Helle Kann
• Nina Dürr
• Allan Kirk
• Tom Keller Bruun
Nina ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. Ole, Helle, Allan og Tom var villige til genvalg, og bestyrelsen indstillede dem til genvalg.
Der skulle således vælges yderligere to medlemmer til bestyrelsen som erstatning for Nina og Lars. Som nye medlemmer blev foreslået:
• Simon Andersen
• Dimitri Renault
• Claus Thomsen
Simon Andersen trak sit kandidatur, og en skriftlig afstemning blev derfor ikke nødvendig.
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Seniorsuppleanter
Seniorsuppleanterne Claus Thomsen og Simon Andersen afgik efter udløbet af deres valgperiode.
Følgende meldte sig som kandidater:
• Simon Andersen
• Peter Cohn
De blev begge 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. Evt.
Otto fik ordet og takkede Nina og Lars for deres store og mangeårige indsats i bestyrelsen.
Otto redegjorde for havnens drift. Den nuværende havnefoged har forladt jobbet, og der er pt ingen ny. Odsherred
Kommune har lavet en regnefejl på 120 millioner, og alle investeringer er derfor sat på hold. RØS har på grund af
havnens dårlige økonomi medfinansieret flydebroen. Flydebroen er dog endnu ikke kommet på plads, da den ikke
er klar.
Mette Q ville vide, om der var andre, der har medfinansieret flydebroen, men det er kun RØS og Odsherred
Kommune.
Anne M spurgte til kajakbroen, som er havnens ejendom. Kunne man forestille sig, at RØS ejer sin egen bro? Otto
svarede, at broen bruges af mange andre.
Mht. private joller så skal de placeres på arealet ved klubben. Der vil komme numre på, så alle kan se, hvor jollerne
skal være. Husk at købe et klistermærke i klubben med ”Privat” på og få et nummer ved at betale leje på havnekontoret.
Peter R spurgte om planerne for arealet ved klubben og vejen foran RØS. RØS har ønsket en bom ved vejen, men
da der ingen penge er i kommunen, må vi nøjes med skilteløsningen.
Nina forklarede, at en bom godt kan fungere. Dette har hun oplevet flere gange på Furesøen. Måske kan vi selv
lave en? Otto siger at vejen er en redningsvej, så redningskøretøjerne skal kunne komme til.
Peter R påpegede, at der har været klager over, at RØS slæber både på vejen fx fra Kajakklubben. Otto svarede, at
kajakbroen er havnens, og at RØS gerne må køre både på vejen. Doris sagde, at retorikken om Kajakklubben skal
ændres til noget positivt, og at dette gælder begge veje.
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Det eksisterende brugerråd er blevet nedlagt ifølge Otto, og i stedet har Odsherred Kommune besluttet, at der skal
være brugergrupper. Men dette fungerer ikke i praksis, så foreningerne på havnen har etableret deres egen brugergruppe RHI. Mere herom kan læses i Agterspejlet.
Anne B foreslog, at generalforsamlingen skulle slutte af med at takke alle de mange frivillige, der arbejder i RØS.
Der blev spurgt til aktivitetsplanen for 2019. Bernt og Simon står for aktivitetsplanen, og der mangler stadig frivillige kræfter til de forskellige uger. Anne B meddelte, at hun sammen med Anne KT og Marianne S står for grillaftenerne i den kommende sæson og takkede derefter for god ro og orden.
Hermed blev generalforsamlingen lukket.
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