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Referat fra generalforsamling 5. februar 2014
Fremmødte: 42 medlemmer inklusive 7 bestyrelsesmedlemmer.
Referat:
Formanden Martin startede med at byde alle velkomne.
1. Valg af dirigent:
Martin foreslog på bestyrelsens vegne at Ole Thomsen blev valgt til ordstyrer/dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Ole konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning:
Martin forelagde formandens beretning. Han oplyste, at 2013 har været et godt år med en
god rosæson, men at der er plads til forbedring. Bådklargøringen i foråret var besværliggjort
af et langt og koldt forår.
Vi har haft en medlemstilbagegang som til dels skyldes klubbens krav om årlig svømmeprøve.
Vi har afholdt 1. etape af DM i langdistancekaproning med succes. Økonomisk var arrangementet i balance. Næste gang vi skal være værter er i juni 2015.
Der er roet mange km både som hygge-,sved-,aften- og langture. Sammenlagt er der roet
over 37.000 km, og det er ny klubrekord.
Karlebo maraton er nedlagt, men vi har lavet vores eget maraton, som vil blive gentaget i
2014.
Vi har deltaget i VM i Vordingborg.
De fysiske rammer for Præstø Roklub er alt andet end tilfredsstillende. Martin orienterede
om planerne og samarbejde med bl.a. lokalrådet for især området ved stranden involverende
evt. roklubben. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor repræsentanter fra roklubben deltager.
Man kan følge udviklingen på lokalrådets hjemmeside, og Martin vil lægge oplæg på klubbens hjemmeside samt på debatsiden.
Vi har behov for nye medlemmer og især yngre medlemmer.
Der er nu tilbud om rospinning. Det er startet i det små for begyndere af begyndere.
Formandens beretning kan læses i sin helhed på klubbens hjemmeside.
Dirigenten takker formanden for en god og fyldig beretning, som godkendes med applaus.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Kassereren Jørgen Mortensen gennemgik det reviderede regnskab. Overskuddet pr.
31.12.2013 udgør kr. 40.685,- og der er et indestående på kr. 209.485,-.
Der blev fra salen stillet spørgsmål til udgifter til DM, som primært hidrører fra fortæring og
dommerkørsel. Det bemærkes at Anders Lassen fortsat står opført på listen over aktiver, selv
om det er besluttet at skrotte den. Det oplyses at være fordi båden stadig eksisterer og at opgørelsen over aktiver skal ses som en form for inventarliste. Når båden er væk vil den heller
ikke figurere i regnskabet. Det har som sådan ingen reel betydning.
Revisoren fremhævede at der fra kassererens side er lagt et meget stort arbejde i regnskabet,
og at der ikke havde været noget som helst at bemærke hertil.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
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4. Udvalgenes beretninger:
Materialeudvalget ved Flemming Vestergård orienterede om status, og om at flere års lakering i for lav temperaturer har vist sig at give problemer nu. Fed er i Jens Olavs varetægt, og
forventes at blive så god som næsten ny. Anton vil Jens Olav forsøge at give teakolie indenbords. Anton forventes også at komme i drift i 2014 og er en god langtursbåd. Der er nedsat
vedligeholdelseshold, som under kyndig vejledning skal forestå vedligeholdelsen.. Broerne
skønnes at trænge til kraftig istandsættelse. Samlet oplyste Flemming, at materiellet bruges
meget og, at det selvfølgelig slider.
Langture: Martin oplyste, at der i 2013 har været afholdt tre langture.Tur til Furesøen, Københavnerturen og Nyord Rundt. Alle turene har været rigtig gode.
Der er nu uddannet to nye langtursstyrmænd, og der er planer om to i en tur, nemlig tur fra
Præstø til Vordingborg og fra Næstved til Vordingborg med overnatning i Vordingborg. Turen er planlagt til 21. og 22. juni 2014.
Videre er der igen i 2014 planer om lokalt romaraton.
Ungdomsroerne: Vi har ikke mange ungdomsroere tilbage, da de fleste er taget på efterskole
og lign. Bestyrelsen opfordres til at fokusere på at skaffe flere ungdomsroere.
Plusudvalg: Det oplystes fra plusudvalget, at man har det rigtig godt i Præstø Roklub.
Festudvalg: Nye medlemmer til festudvalget efterlyses.
Svedroningsudvalg: Der er roet 6.638 km svedroning. Der er 15 aktive svedroere.
Rochef: Rochef Kristian Frølund orienterede om at der nu er åbnet for muligheden for vinterroning. Der er efter lange og grundige overvejelser og drøftelser i bestyrelsen vedtaget et
vinterroreglement. Dette gav anledning til en del diskussion om sikkerhed m.v. Punktet blev
afsluttet med, at opfordre medlemmerne til at læse det allerede vedtagne reglement og give
kommentarer m.v. til bestyrelsen. Enten direkte eller på hjemmesiden. Det blev bemærket,
at ønsket oprindelig er udsprunget hos nogle af medlemmerne.
Kirkeblad: Uddeling af kirkebladet 4 gange om året, giver klubben en årlig indtægt på kr.
12.000,- . Det fungerer stort set godt, men der vil altid være brug for flere omdelere.
5. Valg af formand:
Martin Poulsen genopstillede og valgtes med applaus.
6. Valg af bestyrelse:
Jørgen Mortensen, Poul Bramsen og Søren Hansen blev valgt, alle for 2 år.
7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Jan Søndervang
2. suppleant: Kristian Frølund
8. Valg af revisor:
Genvalg til Lis Bryde og Ib Laursen
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9. Valg af revisorsuppleanter:
Ole Thomsen og Lone Biørn-Henriksen
10. Fastsættelse af kontingent for 2014:
Bestyrelsen har fremlagt forslag om kontingent for 2014 som følger:
Ungdom: 950,-kr
Senior: 1700,- kr
Passive: 500,-kr.
Hvilket er en stigning på 50 kr. for unge, 100,- kr for seniorer og fastholdelse af kontingent
for passive.
Forslaget er begrundet med princippet om, at kontingentet skal kunne dække de løbende
driftsudgifter. Budgettet for 2014 med den foreslåede stigning vil også skulle indbefatte en
medlemsstigning på mindst 7 medlemmer. Bestyrelsens forslag om kontingent stigning
medførte en længere diskussion, som medførte forslag om at undlade stigning af ungdomskontingentet og en skriftlig afstemning i forhold til seniorkontingentet.
Afstemningen faldt ud med en vedtagelse af bestyrelsens forslag om stigning af kontingentet
for seniorer med 100,- kr til 1700,- kr årlig. 28 medlemmer stemte for og 10 imod. Samtidig
blev det vedtaget, at lade ungdomskontingentet forblive på de 900,- kr
Kontingentet for 2014 er således:
Ungdom: 900,- kr.
Seniorer: 1700,- kr
Passive: 500,- kr.
Evt.:
Der uddeltes flidspræmier og guld og sølvnåle til i alt 13 roere. Jørgen oplyste at den tavle, der blev
besluttet opsat ved sidste generalforsamling, stort set er færdig, men desværre ikke kunne præsenteres ved generalforsamlingen. Den vil være opsat ved standerhejsning.
Det foresloges, at der arbejdes på at få en hjertestarter, hvilket bestyrelsen går videre med.
Flemming Vestergård har forsat klubrekorden i km
Fjordsvømningen har i år 10 års jubilæum.

Ref. Lone Biørn-Henriksen
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