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Søsportsvej 4 - 9000 Aalborg - Tlf. 98115120  Medlem af DFrR under DIF

Generalforsamling :
Sted
:
Tid
:

Tirsdag den 25. februar 2020
Roklubben Ægir
Kl: 19:00 – 21:30

Referat generalforsamling
1. Valg af dirigent
- Søren Kabel valgt som dirigent
- Det konstateres der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt
2. Formandens beretning, herunder overrækkelse af km pokaler og
årer
- Henrik fremlagde årsberetningen og den blev godkendt af de
fremmødte.
- Ingen spørgsmål
-

Uddeling af km pokaler
- Jacob Brahe Møller (Ungdom)
- Heidi Gjesing Andersen (seniorer)
Uddeling af Sølv åre
- ingen
Uddeling af Guld åre
- Aase Sørensen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 samt
godkendelse heraf.
- Ingen kommentarer til det reviderede regnskab
- Regnskab godkendt
4. Fremlæggelse af budgetforslag for 2020
- Fremlagt og godkendt
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5. Behandling af indkomne forslag
-

Forslag til ændring af vedtægter for ”Knud Blochs Lederpokal” ny tekst:
…
Fremlagt og vedtaget

6. Valg til bestyrelse og revision
-

Kasserer
-

-

Sekretær
-

-

-

Anette Melbye Madsen enstemmigt valgt

Menigt bestyrelsesmedlem
-

-

Kirsten Aagaard enstemmigt valgt

Karsten Petersen enstemmigt genvalgt

Henrik Melbye Madsen og Anne Nissen ikke på valg

Valg af 1 revisor–
Jens Weinkouff genopstiller og blev enstemmigt genvalgt
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7. Eventuelt
- Hvilke tiltag vil bestyrelsen gøre for at få flere medlemmer?
- Kaproning: Tidligere talent 2020 på gymnasier for at teste roere.
Udvalgt en gruppe på 10, der dygtiggøres og indtegreres med de
andre kaproere. Vi har kunnet fastholde roere. Vil gøre det igen. Det
giver medlemmer til kaproning.
- Attention go på gymnasier og skoler 4. til 8. klasse – sæt roning på
skoleskemaet. (10 til 18-20 år)
- Ønsker mere samarbejde på tværs af grupper for mellemgruppe (2030 år)
- Mere PR – en gruppe med dette fokus nedsættes
- Vi har valgt i år at have én roskole d. 16. og 17. maj – materiale til
denne kommer snart
- Sikre styrmænd til daglig roning, for at fastholde nye roere
- Vil de frivillige have indflydelse på hvilke både, der skal købes
for de penge, der er henlagt til bådfond?
- Ægirs venner har bevilliget 30.000 til nye både
- Gennem flere år har der været ønske om at forny outriggermateriel
- Det er planlagt at købe en single- og en dobbeltsculler
- Kan vi købe brugt coastalbåde?
- Muligvis
- Kommentar: Frivilligt arbejde er til den fælles kasse, men det skal
være bestyrelsen, der laver strategien
- Kommentar: Coastalbåde fylder meget – hvordan kan man få plads?
- Der findes muligheder for at søge fonde til bådmateriel
- Procedure til at låne coastalbåde hos herreklubben
- Evt. mulighed for at prøve damernes gig-både? Henrik undersøger
dette
- Vi kan låne herreroklubbens coastalbåde. Henrik undersøger
procedure for dette og sender beskrivelse ud til medlemmerne
-

På baggrund af debatten tages det igen op i bestyrelsen, om vi skal
anskaffe coastalbåd isf outrigger

-

Hvem skal sørge for at vi kan få medlemmer frigivet i sculler?
Henrik: Vi har instruktører, der kan være med til at instruere og
frigive i outriggere.
Er der nogen af de erfarne ungdomsroere, der kan være medhjælpere?
Anne: Vi har fokus på, at der er instruktører på roskolen til både outog inrigger roning
Positive tilbagemeldinger fra ungdomsroere

-

Vi skal have fulgt op på, hvem det er.
Hvad skal vi gøre for at fastholde medlemmer?
Der var debat om forskellige tiltag – og en opfordring om at bakke op om
bestyrelsen og lade denne aktivere medlemmerne.
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Nogle af de tiltag, der skal styrkes er daglig roning. Der var forskellige
forslag.
Særligt vil der blive arbejdet på at sikre, at der altid er en styrmand til
stede ved daglig roning, så ingen ikke-styrmænd går forgæves.
Det kan også overvejes, om der skal være tilmelding til daglig roning
ligesom til morgenroning og sportsroning.
Der vil også blive arbejdet på at lave tilbud til ”rustne roere” igen
Da der er en del, der stopper pga at sporten er tidskrævende, forsøges det
at styrke sportsroning, som er effektiv, kortere træning. I den forbindelse
udbydes sportsroningsinstruktørkursus i Aalborg d. 4.-5. april.
Interesserede kan henvende sig til Henrik.
Karsten redegjorde for planer for renovering af loftet på 1. sal.
Forbedringer af loft, der skal give bedre akustik. Arbejdet finder sted i
marts måned og er færdig til standerhejsning.
Søndag eftermiddag d. 8. marts er der introduktion i rokort, selvom der er
byggerod.
Med de oversvømmelser vi har haft, er der brug for alle hænder til
forårsrengøringen d. 21. marts.
Henrik, Jeppe og Karsten skal have møde med kommunen om planer for
klimasikring af området ved Søsportsvej, så vi forhåbentlig kan undgå de
massive oversvømmelser, der er nu.

Referat:
Susanne Søndergaard Kollerup

Formand:

Dirigent:

Henrik Melbye Madsen

Søren Kabel
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