Kære Roer
Velkommen til endnu en ekstraordinær generalforsamling
Jeg beklager denne turbulens I må igennem men tro mig ,
alt ender godt , som der står i eventyrerne.
Det bliver noget af en opgave for den nye bestyrelse ,
nærmest en ruin vi overtager ,ikke roklubben men vores
klubhus , men bare rolig , med alles hjælp , skal vi nok få
skuden på rette køl
Jeg vil prøve at give jer et kort resume over hvor vi står i
dag og ganske kort hvad vi har tænkt os i fremtiden
Gulvet er det første det skal laves , vi forventer at gå i gang
inden påske men det skal tørre en 3 ugers tid , før der kan
gås på det .
Væggene vil bliver lavet med et skelet ,med gipsplader som
vil blive isoleret med 40/50 mm
Der vil blive taptseret og malet
Brændovnen bliver ikke genetableret , i stedet vil der bliver
sat et aftræk , til gavn for indeklimaet.
Der vil komme et nyt køkken
El installationer vil blive vurderet af en installatør

Forskellige døre og karme vil blive skiftet
Et estimat hvornår vi er færdige vil være inden
sommerferien.
Vi vil rydde op og forsøge at gøre det hyggeligt i den lille
bådhal , så vi har et sted at være.
I har mulighed for at stille spørgsmål under eventuelt
Da vi er så heldige at have en byggesagkyndig i blandt os
Bent Sørensen.
Fremtiden
Ganske kort
Vi forsætter i dialogen omkring klubudvikling
Vi mener at vi skal have tilgang af nye medlemmer , det
har vi nu sagt i de snart 20 år jeg har være medlem men
intet kommer af sig selv uden lommeuld , så det kræver at
alle tager fat , hjælper til kommer med nye ideer .

Vi skal tale pænt og ordentlig om klubben ude i byen ,så vi
ikke skræmmer nye medlemmer væk, vi skal være gode til
at tage os af de nye roer , så de føler sig velkommen og
glider ind i kredsen

Vi vil tage en snak med kajakklubben om et eventuelt
samarbejde , da de faktisk har den aldersgruppe vi søger
Dermed ikke sagt , at vi er ude på en sammenlægnig men
vi skal være med i den udvikling der sker , tingene flytter sig
og vi skal være klar til forandring

, der er ingen tvivl om at vi om ganske få år får en naturlig
afgang , så hvis ikke vi gør noget nu , må klubben lukke , vi
har på en relativ kort årrække formået at halvere
medlemstallet.vi skal være langt bedre til at respektere
hinandens ønske om hvordan den enkelte vil bruge klubben
Er du til sved lang eller hygge motion, så er du bare
velkommen
Vores motto skal være
Plads til alle

Vi skal tale ordentlig til hinanden,væk med de mange
fordomme ,hvad vi må og ikke må .
Vi vil prøve at se på de mange regler der findes
Vi være gode til at indkalde til medlemsmøder i det hele
taget orientere jer ,om hvad der forergår
Så snart vi har bestyrelsen på plads , vil vi via opslag og
hjemmesiden ,sætte ønsker op om de forskellige udvalg vi
gerne vil have besat , håber rigtig mange vil tage en tørn
med
Få lavet en moderne og tidssvarende roklub , som vi alle
kan være stolte af og andre ønsker at være en del af.
Det er vigtigt at pointere at det ikke kun er bestyrelsen , der
har ansvar for at klubben fungerer , det er vi fælles om
Jeg har ikke de seneste år været særlig aktiv i klubben og
ikke fuldt så meget med , da jeg har valgt at blive på
arbejsmarkedet , hvilket jeg forventer nogle år endnu .
I mellemtiden kan jeg se at klubben har udviklet sig i en
posivtiv retning , med mange gode tiltag , vi må erkende
der har siddet en dygtigt og fornuftig bestyrelse bestyrelse

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dem alle tak for et
godt og konstruktivt arbejde
Og lad os så se fremad og glemme hvad der ligger bag . så
vi får skabt nogle rammer vi kan være stolte af
Vi håber alle er klar over at vi er gået på vandet , skriv jer
på som brovagter,
En praktisk ting
Vær rar at udfylde skemaet foran jer , da vi ikke har en
opdateret lister med medlemmernes data
Som tak fordi i mødte op ,har vi fået sponsereret en
drikkeflaske til jer alle.
Glæder mig til en ny forrygende sæson med jer .
Vi har været så heldige at kunne tilbyde en ny bestyrelse
som repræsenterer klubben på alder og køn
Lad os så få valgt de gæve modige roer der stiller op til en
ny bestyrelse

