REFERAT
Generalforsamling Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00,
i Præstø Fodboldklubs lokaler, Stadionvej 2B, 4720 Præstø.

1. Valg af dirigent
Ole Thomsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Formand Mai-Britt Bille aflagde beretning:
Egentlig burde det ikke hedde formandens beretning, men beretningen om bestyrelsens arbejde i det
forgangne år.
Lige nu vil jeg benytte mig af muligheden for at komme med et indlæg om årets gang og planerne for
fremtiden i roklubben. Jeg vi forsøge at synliggøre nogle af bestyrelses opgaver.
I skal huske på at vi er en valgt bestyrelse, som har fået til opgave, at styre klubben igennem året. Der har
reelt været nok at se til.
-Foråret gav en kold start på rosæsonen og der var stor utålmodighed for at komme på vandet. Som ny
bestyrelse / ny formand var det ikke helt nemt. Der var nogle uskrevne regler som gav en udfordring og
resultatet blev nul roning da havtemperaturen var under 10 grader. Dette gav en del uro og mange mail.
Daglige telefon snak med rochefen og måling af temperaturen både i Præstø Fjord og i klubben.
Enden på balladen blev, at der blev nedsat en arbejdsgruppe for en revidering af ro reglementet. Tak til
gruppen for arbejdet. Det nye ro reglement blev godkendt af bestyrelsen og er udsendt til medlemmerne.
Der er sket ændringer i forhold til sæson start. Hvis havtemperaturen er under 10 grader, skal der bæres
redningsvest og styrmanden skal sikre sig at mandskabet kan klare at ryge i vandet.
-For at sikre roklubbens fremtid og udvikling har vi i et samarbejde med DffR arbejdet med Projekt
klubudvikling. Anna Karina har været på som guide og tovholder. Mangt og meget er blevet debatteret. Der
er blevet udarbejdet en femårs plan for det videre arbejde. Planen er udsendt til medlemmerne og i løbet af
sæsonen forventer vi, at afholdt et medlemsmøde om planerne.
Vi skal ikke bygge en ny roklub op. Vi skal bygge videre på alt det gode der er i Præstø Roklub i dag.
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Kort opridset er der blevet sat følgende mål:
Nye medlemmer via rospinning som træningsform
Målgruppen for nye medlemmer er 30 - 60 årige. Dem over 60 år er også velkommen, men vi skal havde fat
i de yngre.
Fysisk træning på land og på vandet. Styrke en træningskultur med ”Kom i form roning”, ”sved på panden
roning”, ”maraton roning”, rospinning… At Præstø roklub bliver set om et træningssted.
Der skal arbejdes mod nye træningsfaciliteter i roklubben. Planen er at nedsætte en arbejdsgruppe for at
finde den bedste løsning. Her har der i bestyrelsen været debat om ombygning af bådhal eller pavillon til
træning. Vi har oveni nu fået en vandskade, men der er fortsat mulighed for at se på denne opgave.
Et mål vi har sat op for 2017 er en dialog om differentieret kontingentstruktur. Dette handler om
nedsættelse af en arbejdsgruppe, der forbereder et forslag til generalforsamlingen i 2018. Husk på dette
senere i aften.
Nye coastal både C1X og C2X - for at tilbyde flere bådtyper.
Fortsat solid kultur for langture, med planlagte ture over året.
Styrkelse af fællesskabet i klubben og om inkludering af nye medlemmer i fællesskabet. Byggende på
gensidig respekt, rummelighed, plads til initiativ.
ALT dette i femårsplanen er vores styringsredskab fremover og har reelt været en hjælp efter den 4/1
-----Langturen er en del af PR’s rokultur. Igen i år har der været ture udenfor dagligt rofarvand.
Tur til Nyord med overnatning i Vikings sommerhus.
Turen Nysted Nysø med overnatninger undervejs.
Tur i Isefjorden med overnatning undervejs.
En aflyst Jysk maraton, som i strid vind blev til Jysk maraton i Præstø fjord.
En dagstur af de længere fra Hvidovre havn til Præstø roklub.
Der har været besøg i andre roklubber og vi har selv haft et fint besøg af roere fra andre klubber.
Stor tak til alle jer der har været med i planlægningen af langturene og til alle jer som deltog i tuerne - i
med og modvind.
Som noget nyt har vi i år haft evaluering af årets langture. Her var der bla debat om, hvordan vi blive bedre
og øge sikkerheden.
Generelt har der i bestyrelsen været debat om krav til deltageren i langture og at der skal være plads til
forskellige langture hvor ikke alle kan være med.
Langturene til den kommende sæson er ved at blive planlagt. Der bliver ture hvor hele klubben har mulighed
for at deltage og andre langture som kræver mere af deltagerne.
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Af kurser har der været:
Coastal kursus, med snaphanen og lånt båd fra Stevns roklub - intro til roning, sikkerhed og entrings øvelse
Klubaften om roteknik ”Kom vis du tør”. Pæn tilslutning på en tirsdag aften.
Ro-Battle i et samarbejde med Præstø privatskole. Det var et stort arbejde, uden nye ungdomsroere i
roklubben.
Roskole, hvor de ny kaniner kom på vandet.
Entrings øvelse hvor alt for få medlemmer deltog. Rigtigt ærgerligt når vi tænker på at øge sikkerheden.
---FVV er snart en lang fortælling. Der har vært møder i løbet af året og roklubben har igen nedskrevet hvilke
krav / ønsker vi har til mulige planer ud i fremtiden. Der er ikke så meget nyt. Roklubben har tilkendegivet at
vi er en del af projektet. Pt. er der nogle udfordringer som skal løses inden det videre arbejde.
--Som et nyt tiltag er der nu materiel & mad. Planen var at organisere fælles fokus på bådvedligehold og få
flere medlemmer i gang med bådene. Vi mangler hænder til arbejdet med bådene.
I et samarbejde med bådcheferne skal der udarbejdes en plan for bådvedligehold. Ikke alle både skal slibes
og lakeres hvert år. Der har været debat om prioritering af bådene i forhold til arbejdsgangen /
arbejdstimer. Ikke nemt, da der er følelser med i beslutningerne omkring bådene. Der er både i bådhallen,
som er kasseret af den tidligere bestyrelse - der er delte meninger og der er medlemmer som forsøger, at
sætte dem i stand til at holde tæt. Det er vanskeligt at tage beslutninger, som kan effektueres.
J.O. vil gerne vise andre hvordan fx slibearbejdet skal gøres - så der er mulighed for lidt mesterlære der. Så
kom bare i gang ved at rette henvendelse til J.O.
Fremadrettet har jeg en bekymring for vedligeholdelse af træbådene. Der skal lægges en plan for
bådvedligehold og holdes fokus i prioritering af arbejdsopgaver i forhold til de beslutninger der tages.
---Svømningen er blevet ændret til betaling pr medlem i svømmehallen. Tilbuddet om en fast pris for et par
baner, er blevet for dyrt - der er komme moms på. De fleste svømmere i roklubben kommer ind på
pensionist priser, hvilket er billigere end en fast aftale. Vi holder øje med regnskabet for svømningen.
Træningstiden er fast onsdag kl. 19.45-20.45.
-Rospinningen har været i gang mandag, torsdag og lørdag igennem vinteren. Der er fortsat tilmelding via
nettet. Vi er hovedsageligt to medlemmer, som kørt rospinningen. Der er brug for flere rospinnings
instruktører, som kan tage opgaven på sig. Meld jer gerne, så vi kan holde tilbuddet om rospinning vedlige.
Som PR har vi haft rospinning i Meny i januar. En fin oplevelse hvor roklubben blev set. Seks romaskiner blev
kørt i Meny og vi havde tre omgange rospinning. Efterfølgende har seks styk prøvet rospinningen og fire /
fem har meldt sig ind i klubben.
Vi tænker at rospinning giver mulighed for nye medlemmer i roklubben og at rospinning fremadrettet skal
styrkes. Hvis flere vil tage opgaven på sig. Rospinningen er en del af femårsplanen.
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-PR. I løbet af sæsonen har vi arbejdet med PR. Der har været pressemeddelelser, foto, artikel, videoklip og
Facebook opslag i løbet af året. Tak til jer som har været med til at synliggøre roklubben i medierne.
I samarbejde med DFfR er der udarbejdet folder og plakat om muligheden for rospinning.
På DFfR´s hjemmeside har der i årets løb været to artikler om aktiviteterne i Præstø Roklub.
--Vandskade den 4 januar I forbindelse med stormfloden. Sikken en omgang.

Det har været en stor opgave at tømme klubben i et par omgange. Vi har fået hjælp fra en stor del af
klubben. Tømmeren er ved at udarbejde tilbud på reetablering af lokalerne. Gulv, væge, køkken, døre mm er
blevet kasseret. Noget inventar er skadet og smidt ud.
Der er sat forskellige personer på de forskellige ansvarsopgaver. Vigtigt med styringen i opgaven, da der er
rigtig mange meninger i klubben. Der kommer flere spørgsmål om ”kan vi ikke lige..”.
Der skal lidt tålmodighed til for at få det hele på plads igen. Det kommer. Jeg ved godt, at I alle vil det
bedste for roklubben. Lokalerne bliver finere end før og der bliver bedre mulighed for træning i et ok klima.
Samtidig er der en oplagt mulighed for oprydning og frasortering af alt det vi har for meget af.
Tømreren har meldt ud, at lokalerne kan være klar igen slut marts. Hvis der skal gøres ekstra ved gulvet,
bliver det til udgangen af april. Der er fra bestyrelsen et forslag om reetablering af lokalerne, som kommer
op senere i aften.
En klub uden træningsfaciliteter er noget bøvl. Vi har arbejdet på at få nye træningslokaler. Vordingborg
kommune har været med til at finde nye midlertidige lokaler til vores træning. Vi forsøgte at komme ind på
Multicentret, uden held. Her sidst på sæsonen er alt åbenbart optaget.
Vi er nu på Bosei og her er vi blevet taget godt imod. Kommunen afregner 17 timer om ugen til Bosei. Så I
skal bruge tiden derude. Træningstiderne står i informationsbrevet som I har fået pr mail og på klubbens
hjemmeside. Romaskinerne er ude Bosei. Mave / ryg maskiner er på vej derud.
Jeg ved at der har været utilfredshed om udstationeringen af romaskinerne til Bosei. Det er bestyrelsens
vurdering, at roklubben pt er uegnet til træning. For at undgå ekstra skader er inventar og maskiner sat i
containeren. Husk at der er god mulighed for træning på Bosei.
-Suk
Almindeligvis er det sådan at jeg holder af en god debat - som er konstruktiv. Bestyrelsen her har igennem
året ydet en stor indsats. Tak for det. Ind imellem har jeg tvivlet på, om roklubben vil give bestyrelsen lov til
at styre klubben. Bestyrelsen er sat til en opgave af generalforsamlingen og det må jo være i tillid og tiltro til
at de vil løse opgaven.
Vi er i en forandringstid for at sikre en udvikling. Også i roklubben. Hvis vi ikke har udvikling handler det om
afvikling. Og det er der ingen som ønsker. Der er roklubber omkring os som bløder. Derfor opfordring til at
være åben for forandringer nu og i fremtiden.
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I roklubben har vi i den forgangne sæson døbt Snaphanen og Carlo har haft 60 års jubilæum. Tillykke med
det. Fra Lions har vi fået doneret 25000 kr. til indkøb af båd og roklubben har fået en privat donation via
DFfR på 500 kr.
En hjertestarter er sat op.
Kommende aktiviteter:
Korttursstyrmandsmøde 28/3 kl. 19
Standerhejsning den 26 marts kl. 14.00

Efter debat godkendte generalforsamlingen beretningen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016
Kasserer Jørgen Mortensen gennemgik årsregnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4.

Udvalgenes beretning

Langture:
Jørgen Mortensen fortalte kort om de gennemførte ture i 2016.
Der bliver nu holdt evalueringsmøder, så vi kan lære af de erfaringer vi får.
Der planlægges ture som tilgodeser alle. Ture i hverdagene, i weekender og i forskellige distancer.
Vi har søgt Møns Banks Jubilæumsfond om midler til at etablere 2 langturskasser, med relevant
langtursudstyr.

5. Valg af formand
Mai-Britt Bille udtrykte usikkerhed ved at genopstille. Dels havde det forgangne år været en hård omgang
og indimellem er det svært at spore medlemmernes opbakning.
Derudover fortalte Mai-Britt om sin private boligsituation, som betyder at Mai-Britt muligvis ikke bor i
Præstø pr. 1/5-2017.
Mai-Britt Bille blev valgt med applause!

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Annette Mortensen (modtager genvalg)
Lars Østergaard (ønsker ikke genvalg)
Flemming Vestergaard (modtager genvalg)
Bente Pedersen og Jens Olav Hansen blev foreslået.
Der blev afholdt skriftlig afstemning.
Bente Pedersen, Flemming Vestergaard og Jens Olav Hansen blev valgt.
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7.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Annette Mortensen (1. suppleant)
Susanne Christensen (2. suppleant)
blev foreslået og valgt.

8. Valg af 1 revisor
Lis Bryde er på valg og modtog genvalg.

9. Valg af 2 revisorsuppleanter
Lone Biørn-Henriksen og Ole Thomsen er på valg og modtog genvalg.

10. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en mindre kontingentnedsættelse for aktive seniorer til kr. 1.800,- pr. år.
Juniorer uændret kr. 900,- pr. år
Passivt medlemsskab foreslås nedsat til kr. 250,- pr. år og der blev talt om at kalde de passive medlemmer
for ”støtte-medlemmer” i stedet. De såkaldte passive medlemmer vi har i øjeblikket er langt fra passive,
idet der både bages og bringes kirkeblade ud.
Måske kan vi få flere støttemedlemmer, hvis prisen nedsættes. En vedtægtsændring er nødvendig også i
forhold til stemmeret. Det arbejdes der videre på.
Bestyrelsens forslag er udarbejdet på baggrund af det udleverede budget.

Forslag om indendørskontingent.
12 medlemmer har fremsendt forslag om at lave mulighed for at lave et indendørs kontingent, som skulle
være billigere end et aktivt kontingent. (forslaget vedlagt)
I den fremsendte 5-års plan fremgår det, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan se på
mulighederne for en differentieret kontingent-struktur.
Generalforsamling besluttede at følge bestyrelsens forslag om kontingenter for 2017.
Kontingentet opkræves fremover kvartalsvis og forfalder til betaling 1/1 + 1/4 + 1/7 + 1/10.

11. Indkomne forslag
1 – kontingent for indendørsroning
Behandlet under pkt. 10.

2 – forbedring af klublokalet
Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at disponere over et beløb
op til kr. 75.000,- hvis det vurderes at gulv og vægge kan blive isoleret i forbindelse med renoveringen efter
stormfloden 4/1-2017.
Efter debat, besluttede Generalforsamlingen med stort flertal, at vedtage forslaget.
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12. Eventuelt
Poul Bramsen uddelte flidspræmier:
Sølvårer til: Lars Østergaard, Søren Hansen, Jens Olav Hansen, Anni Binder, Annette Mortensen, Lis Bryde,
Steen Petersen, Inge Lise Jensen og Flemming Vestergaard.
Guldårer til: Jørgen Mortensen og Mai-Britt Bille.
Årets topscorer Mai-Britt Bille fik diplom for 1599 roede kilometer.

Flemming Vestergaard orienterede kort om Velux-fonden som støtter projekter hvor ”ældre hjælper ældre”
Mai-Britt Bille orienterede om, vi har fået bevilget 15 selvoppustelige redningsveste fra Tryg-fonden.
Ole Thomsen orienterede om Fjordsvømningen i 2017, som udvides med et børne-svømmestævne,
paddleklubben bruger banen til en stand-up-paddle konkurrence.
Opfordring til bestyrelsen om at bruge dagen til at promovere roklubben.
Jesper Ravn Hansen orienterede om Generalforsamling i Fritid ved vandet onsdag den 22/2-2017.
Jens Olav Hansen orienterede om arbejdet i havnebestyrelsen, ”vild-med-vand” og
Havnens dag den 10/6-2017.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at udbringe et trefoldigt leve for PR.

Ole Thomsen
Dirigent
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