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Referat af generalforsamling i Roklubben Ægir 2022
Afholdt torsdag d. 3. marts 2022 i klublokalet på Søsportsvej 4, 9000 Aalborg
Tilstede: 21 medlemmer udover bestyrelsen
1. Valg af dirigent
Søren Kabel Andersen blev valgt.
2. Formandens beretning, herunder udlevering af sølv- og guldårer og kilometerpokaler
Karsten uddelte kilometerpokaler for seniorer til Aase Sørensen og for juniorer til Joachim
Brahe Møller, og guldåre til Anders Ægidiussen, sølvåre til Frida Kobberholt og Jonas Jensen.
Karsten fremlagde beretning fra et usædvanligt år med restriktioner, men hvor medlemstallet er
steget på trods af betingelserne. Roskolen sidste år var godt besøgt og mange er forblevet
medlemmer, ligesom der er god søgning til ungdomsafdelingen.
Der er god aktivitet om vinteren og stor villighed til vinterklargøring af bådene.
Taget på klubhuset og værkstedets tag og nye vinduer er renoveret. Så alt i alt har sæsonen
været fornuftig, konkluderer formanden.
Beretningen godkendtes.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren fremlagde årsregnskabet, samt regnskab for Rikke og Peter Linds legat.
Regnskabet godkendtes.
4. Fremlæggelse af budgetforslag
Kassereren fremlagde budgetforslag, som godkendtes.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår at §9,1 ændres til
Klubbens daglige ledelse forestås af et medlem af forretningsudvalget i forening med et medlem
af bestyrelsen, der ligeledes tegner klubben udadtil.
fra: Klubbens daglige ledelse forestås af Forretningsudvalget (FU), der består af Formanden,
Kasseren og Sekretæren/Næstformanden, der ligeledes tegner klubben udadtil.
Begrundelse: det gør ledelsen i dagligdagen mere fleksibel
Bestyrelsen trak forslaget pga. en fejl i formuleringen. Den kommende bestyrelse arbejder
videre med problematikken.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 8, stk. 3
Formand (vælges denne gang for 1 år) John Kløve Kjær valgtes
Næstformand/sekretær: Heidi Gjesing Andersen valgtes
Kasserer: Anders Winther Ægidiussen valgtes
Bestyrelsesmedlem, Jeppe er villig til genvalg Jeppe Borup blev valgt
Bestyrelsen udgør herefter:
Formand: John Kløve Kjær
Næstformand/sekretær: Heidi Gjesing Andersen
Kasserer: Anders Winther Ægidiussen valgtes
Bestyrelsesmedlem: Jeppe Borup
Bestyrelsesmedlem: Anne Trindkær Nissen
7. Valg af 1 revisor, Jens Christian er villig til genvalg
Jens Christian blev valgt
8. Eventuelt
Forespørgsel om midlertidigt manglende wi-fi i klubhuset.
Diskussion om procedure ved køb af både, herunder nye bådtyper.
Spørgsmål om Ægirs involvering i kystsikring. Karsten svarede, at Ægir bliver inviteret til og
deltager i møder mv.
Samtale om sammenlægning af roklubberne.
Spørgsmål om parkering på Søsportsvej. Klubberne arbejder på en løsning med kommunen.
Forslag fra Dorte Jakobsen om at intimbarbering forbydes i baderummene.
Forslag fra Dorte Jakobsen om at montere automatisk lysslukning.
Spørgsmål fra Dorte Jakobsen om brug af redningsveste i sculler.
Diskussion om styrmands- og instruktionsrettigheder til sculler.
Spørgsmål om Dorte Jakobsen om godkendelse af styrmænd af et bestyrelsesmedlem, der ikke
er styrmand. Bred enighed om, at det ikke er noget problem, da godkendelsen sker efter
indstilling af instruktører.
Spørgsmål fra Dorte Jakobsen om bestyrelsens deltagelse hovedgeneralforsamlingen. Heidi
Gjesing Andersen deltager med de to stemmer, Ægir har.
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Dorte talte endvidere om Nordjysk Ronetværk og deltagelse i det, og synes, at Ægir deltager.
Bodil Bundgaard opfordrede til, at den kommende bestyrelse laver målsætning og strategi om
klubbens retning ift. medlemmer og aktiviteter.
Dorte synes, der er for få tidspunkter for daglig roning.
Dorte efterlyser referater fra bestyrelsesmødet. Anette svarede, at de ligger på hjemmesiden.
Dorte efterspurgte bestyrelsessuppleanter, som blev valgt til forrige generalforsamling. Jeppe
svarede, at suppleanterne har deltaget i møderne, men ikke ønsket at stille op til bestyrelsen, og
bestyrelsen ikke har fundet det nødvendigt med flere medlemmer i bestyrelsen.
Chresten fortalte, at Ægirs venner har planlagt 'gamle roers dag' 21.maj og opfordrer til, at vi
alle spreder budskabet, og inviterer alle.

Referent Anette Madsen, sekretær
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