Generalforsamling
Lørdag d. 15. april 2017 kl. 14.30
Klubhuset

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen.
Katrine Kirk valgtes til referent.
Torsten Rasmussen valgtes enstemmigt til dirigent.
Torsten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt via Agterspejlet.
2. Formandens beretning
Sæsonen 2016
Det lykkedes igen i 2016 at gennemføre en sæson med højt aktivitetsniveau i de seks sommerferieuger. Og som
altid med størst aktivitet i de 3-4 uger, hvor ferieafviklingen er på sit højeste. Det er særligt værd at fremhæve
indsatsen fra nogle af vores unge aktive, som bidrog som instruktører. De stod således for jolleaktiviteten i den
ene uge, ligesom de også gjorde, at surfaktiviteten sidste år må have været den mest omfattende i klubbens historie.
Og derfor gik Morfars Lagkagefad også fortjent til Gorm, som ydede en meget stor indsats.
Kajaksektionen havde et lidt mere stille år i 2016, og det forlyder, at det bl.a. var pga. middelmådigt vejr. Men der
skulle være planer om både bedre vejr og mere aktivitet i 2017.
Og ellers var der god tilslutning til de sociale aktiviteter, ikke mindst onsdagsgrill. Også selvom man godt kunne få
den tanke at vejret var bedre i gamle dage.
Deling af havnens arealer og placering af klubmesterskaber i 2017
RØS er ikke den eneste aktør, som drager nytte af havnen. I 2016 kom Åbenvandfestival til som en ny aktivitet,
som blev afviklet den sidste søndag i skolesommerferien. Dette arrangement har nu fået kommunens godkendelse
til at gentage dette i år, hvor placeringen bliver lørdag d. 5. august. Dette er sammenfaldende med det tidspunkt,
hvor vi gerne ville have afholdt klubmesterskaber, men da de to arrangementer ikke kan afvikles samtidigt bliver
vi nødt til at rykke os. I praksis er det planen, at det vil blive til om søndagen, altså d. 6 august.
Processen omkring denne koordination af aktiviteterne på havnen har ikke været helt hensigtsmæssigt håndteret i
samspillet mellem kommunen, havnen, brugerrådet og klubberne/arrangørerne. Der er nu lagt op til en lidt mere
styret proces for 2018, så aktiviteterne kan planlægges i god tid. I forhold til i år har vi måttet konstatere, at kommunen har lagt stor vægt på at give Åbenvandfestivalen den ønskede dato, da kommunen ser dette som et stort og
vigtigt arrangement. Borgmester Thomas Adelskov har kvitteret for vores imødekommenhed i forhold til at finde
en anden dato til vores arrangement. Så må vi se, om ikke solen kommer til at skinne mere på os om søndagen.

April 2017

Nu vi er ved anvendelsen af havnens arealer, så har Kajakklubben fået byggetilladelse til deres nye klubhus, som
vil skulle opføres, der hvor grillhuset ligger nu. Derudover pågår der en række overvejelser om ændringer på havnen, herunder om en opfyldning ud for klubhuset, som skal tilgodese de badende og giver bedre muligheder for
klargøring af kajakker og surfere. Nærmere herom i kommende numre af Agterspejlet, når der måtte blive besluttet
noget og fundet penge til gennemførelsen.
Andre mindre begivenheder
RØS har skiftet pengeinstitut. Vi bruger nu Sparekassen Sjælland, som stadig er til stede lokalt.
Vi fik stjålet en bådmotor lige før sæsonstart. Har efterfølgende givet anledning til en del snak blandt ’drengene’,
hvor vidt den nye har hestekræfter nok.
Afrunding
Vi har behov for at få flere aktive forældre – altså til børn – ind i klubben. Der hviler lige lovligt mange opgaver
på personer, som ikke længere har aktive unger i klubben. Så det bliver vi nødt til at have fokus på. Det kunne
måske også føre til, at klubben igen kunne få en formand, som kan sejle.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af regnskab
Ole CP gennemgik hovedpunkterne i det udarbejdede regnskab, som dækker perioden 1/1 2016-31/12 2016.
Medlemskontingenter ligger på ca. 198.000 kr.
Regnskabet viser et overskud på ca. 237 kr. efter afskrivninger på materiel på ca. 85.000 kr.
Følgende poster har særligt indvirket på årets resultat:
• Der var budgetteret med et overskud på 50.000 kr., men det var i det store hele blot tilfældige udsving, som
gjorde at driften ikke gav overskud.
• Klubhusarrangementerne (grillaftener, løbende salg) giver et overskud på ca. 17.000 kr.
• Vi betaler 100 kr. pr. medlem til Dansk Sejlunion, også for de passive medlemmer. Det har været overvejet at
udskille de passive medlemmer i en venneforening, men det er en større øvelse med ændring af vedtægter. Det
har bestyrelsen valgt ikke at gøre.
Klubbens omsætningsaktiver ligger på ca. 389.000 kr. i likvide midler og ca. 180.000 i obligationer.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
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
Bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyret reduceres fra 500 kr. til 300 kr.

Dette blev enstemmigt vedtaget.
Ole CP gennemgik de væsentligste budgetposter. Der forventes et overskud i 2017 på 50.000 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 2016 for en 2-årig periode og var således ikke
på valg:
• Lars Skriver
• Peter Fibiger-Lundberg
• Richard Georg Engström
• Tom Keller Bruun
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2015 eller for en 1-årig periode i 2016 og var
således på valg:
• Ole CP
• Jesper Dela (ønsker ikke at genopstille)
• Nina Dürr
• Allan Kirk
• Tom Keller Bruun (valgt i 2016 for en 1-årig periode)
Ole CP, Nina, Allan og Tom var alle tre villige til genvalg, og bestyrelsen indstillede dem til genvalg.
Der skulle derudover vælges yderligere et medlem til bestyrelsen som erstatning for Jesper Dela. Som erstatning
for Jesper blev foreslået:
• Helle Kann
Alle fem blev valgt.
Seniorsuppleanter
Seniorsuppleanterne Claus Thomsen og Eskild Berg Kappel afgår efter udløbet af deres valgperiode. Claus og
Eskil er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller ham genvalgt.
Der var ikke andre kandidater til seniorsuppleanter.
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.
Marianne Ek ytrede ønske om bedre forhold for opbevaring af kajakvogne og pagajer.
Otto orienterede om at klubhuset skal have træolie udvendigt i weekenden 20-21. maj. En liste til hvervning af
frivillige malere gik rundt. Tom er kontaktperson.
Vi mangler kræfter til at lede sommersejlerskolen. Det gælder især de unge sejlere. Forældre til dygtige unge sejlere
opfordres til at bede de unge om at melde sig på banen som følgebådsfører og AK-ledere. Men det hjælper at blive
kontaktet af Lars Skriver frem for af sin far. Lars tilbyder at kontakte de unge hvis han får telefonnumrene.
Der blev spurgt til om vi stadig skal bruge våben som signal ved kapsejladser. Stine mener, at det er det, som er
det sjove.
Hermed blev generalforsamlingen lukket.
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