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GENERALFORSAMLING 19/3 2014 i ROKLUBBEN SKJOLD 

Kl. 19:06 ringede formand Poul Jensen med dirigent klokken og bød velkommen, og glædede sig over det 

store fremmøde. 

Vi lagde ud med at mindes de medlemmer i Skjold, som var gået bort i det forgangne år. Fremhævet blev 

disse 3 personer: 

Skjolds protektor Grev Christian døde 21/5 2013, og han har haft stor betydning for klubben i tidens løb – og 

det blev fortalt at han oprindeligt begyndte som roer i Skjold. 

Dernæst blev Lasse Lønholm nævnt (gik bort 22/12 2013) og blev beskrevet som en rigtig god kammerat og 

var helt sin egen personlighed. 

Endelig blev Bent Hall nævnt  (afgik ved døden 17/1 2014). Han var klubbens kasserer igennem en meget 

lang årrække. 

De blev mindet med et minuts stilhed. 

 

1. Valg af referent 

Brian Haas Rosenqvist blev valgt som referent ved akklamation. 

 

2. Valg af dirigent 

Steen Rasmussen blev valgt som dirigent ved akklamation. 

Steen takkede for valget og udtrykte håb om en god og konstruktiv generalforsamling med en god debat. 

Han lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i Rosport i februar samt 

efterfølgende mailindkaldelse i marts. Ifølge vedtægterne burde der have været medsendt et regnskab og 

budget, hvilket ikke kunne lade sig gøre som følge af Bent Hall (kassererens) dødsfald. Steen appelerede til 

at generalforsamlingen accepterede en dispensation for denne mangel. Dette blev accepteret uden 

indvendinger. 

Det blev dermed konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. 

Derpå blev dagsordenen gennemgået, hvorefter formand Poul Jensen fik ordet. 

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Beretningen var blevet udsendt pr mail et par dage forud for generalforsamlingen, og blev derpå 

gennemgået: 

I 2013 var der meget fokus på struktur og udvalg. Skjold er kendetegnet ved rigtig mange udvalg, og 

bestyrelsen har i årets løb sat spørgsmålstegn ved, om der var brug for så mange. Denne diskussion var dog 

ikke tilendebragt, så det vil være et område, som der vil blive arbejdet videre med fremover. 

Den 30/11 2013 blev der afholdt medlemsmøde i klubben, hvor væggene var klistret til med post-it, dvs. 

masser af gode ideer til Skjolds fremtid. Her er der i hvert fald en stor inspirationskilde for det fremtidige 

bestyrelsesarbejde. 
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Der har været afholdt instruktørdag, hvor instruktørerne kunne få genopfrisket deres viden og mulighed for 

at udveksle erfaringer. 

Rostatistikken for 2013 har desværre ikke været imponerende, hvilket kan have flere årsager. Poul håbede at 

km-tallet og dermed aktivitetsniveauet i 2014 ville stige. 

Der har været afholdt flere DFfR-kurser i Skjold i årets løb, hvilket har forløbet rigtig godt. 

Medlemstallet har været stort set status quo med 37 nye medlemmer og ca. lige så mange udmeldinger. 

Samme tendens ser man i landets øvrige roklubber, så her skiller Skjold sig ikke ud.  

På ro-fronten har der være afholdt flere inriger-ture, der har været klubdeltagelse i både langdistance-

kaproning og sved-på-panden-roning m.m. 

Seniorerne blev også nævnt som et kæmpe aktiv for klubben. Her udvises et enormt engagement og 

sammenhold. Interessen for seniorroning er i kraftig fremgang og vækst, og der er derfor lidt fremtidsplaner i 

støbeskeen omkring udvidelse af antal seniorroningsdage m.m. 

Gode fester har været afholdt i Skjold også i 2013 – og der blev opfordret til at bakke om festerne, da det er 

et vigtigt samlingspunkt i klubben. 

Vinteraktiviteterne blev nævnt som utroligt og imponerende omfattende program med aktiviteter stort set alle 

ugens dage. 

PR-udvalget har med deres virke forsøgt at øge opmærksomheden omkring vores klub. 

Rosport har ikke udkommet så mange gange i det forgangne år af forskellige årsager. Husk at bladet kun kan 

komme ud, hvis medlemmerne husker at skrive indlæg til redaktionen. 

Der har været afholdt havnedag, og det er blevet besluttet at denne aktivitet vil blive gentaget i det 

kommende år (dato endnu ikke fastlagt). 

Nyt rotøj er blevet indført – og Poul slog et slag for trikoten, hvor der er god mulighed for at blive godt 

”spændt op” til f.eks. roning (som det lidt humoristisk blev udtrykt). 

Sæson 2014 havde Poul ikke så mange kommentarer til, idet han som bekendt, ville slippe tøjlerne som 

formand ved denne generalforsamling. 

Beretningen udløste flg. kommentarer fra de fremmødte: 

Torben Schäfer/Topper ville gerne slå et slag for at Rosports redaktion fremover skulle bestyre klubbens 

hjemmeside aktivt – måske som en erstatning for de mange numre af klubbladet. Det ville gøre stoffet 

væselntligt mere tidssvarende. Han foreslog at årets nyhder så evt. blev opsamlet i f.eks. et årsnummer af 

Rosport. 

Keld Lybke støttede Toppers forslag. Keld spurgte hvor mange udmeldinger, der har været. Som det sidste 

punkt savnede han også noget information omkring de byggeri-planer, som var blevet nævnt ved sidste års 

generalforsamling vedr. arkitekt-tegninger til ca. kr. 60.000,-. 

Poul svarede at meget af det angik fremtidig aktiviteter, hvilket han som afgående formand ikke kunne 

komme ind på. Han understregede dog, at digitaliseringen og medlemskommunikationen absolut er 

fremtiden og det er alle enige om (måske på nær et enkelt medlem eller to). Vores nuværende hjemmeside 

står dog for en snarlig udskiftning, da vi  med nuværende form savner en hel del funktioner.  

Poul havde desværre ikke det nøjagtige antal udmeldte medlemmer, men at han var helt sikker på at årets 

medlemstilgang og –afgang var stort set identiske størrelser. 
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Hvad angår byggeri-planerne har der i årets løb været nogle sonderinger hos kommunen. For at kunne lave 

en fondsansøgning kræves bl.a. et mere professionelt regnskab, som grundlag for en evt. ansøgning. 

Forhåbentlig vil vi i fremtiden kunne fremlægge et regnskab, som vil kunne blive revideret af en professionel 

revisor. 

Steen Rasmussen supplerede med at der faktisk er lavet grydeklare ansøgninger. 

Klaus Andersen, spurgte om planerne for nordhavnstunnellen ville have indflydelse på evt. Skjold-bygge-

planer. 

Jacob Krusell afviste at forbindelsen umiddelbart vil have nogen indflydelse på byggeplanerne, da den 

planlagte vejforbindelse kommer til at være noget nordligere – men at klubben dog på et tidspunkt vil blive 

berørt af planerne. 

Beretning blev godkendt med akklamation. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 

Da klubbens mangeårige kasserer Bent Hall desværre afgik ved døden i januar, har Knud Jakob Simonsen 

overtaget denne tjans. Stor tak til Simon for det kæmpe arbejde han har lagt i at overtage denne opgave. 

Simon lagde ud med at gennemgå regnskabet sammenholdt med budgettet – især med henblik på at se på evt. 

afvigelser. 

Indtægterne ved Nivåhuset er steget til over 18000,- sammenholdt med budget på 10000 som følge af  flere 

overnatninger. 

Annonceindtægterne ved Rosport har i 2013 været 0, hvilket blev forklaret med, at antallet af numre de 

forudgående to år har været halveret, hvorfor annoncørernes betaling så var kommet til at løbe over to år. Af 

samme grund har udgifterne til Rosporttrykning og distribution været mindre som følge af de færre antal 

numre. 

På udgiftsiden har der endnu ikke overført det aftalte beløb til Skjolds Fond, hvilket der vil blive gjort noget 

ved snarest.  

Portoudgiften er steget pga. ekstra indkaldelse til det tidligere nævnte medlemsmøde i november. 

El og vand-udgiften i Nivå har været større end forventet pga. vandskade i huset – med der af større post til 

gulvreparation på over kr. 50000,-. 

Denæst  blev aktiver og passiver gennemgået. 

Romateriellet er blevet nedskrævet med kr. 1,3 mio efter at de i sidste år ved en fejlagtig tastefejl var blevet 

opskrevet med ca. kr.  900.000. 

Skyldige kreditorer beløb sig til  ca. kr. 27.000 pga. ubetalte regninger ifm. Bent Halls længerevarende 

sygdom. 

 

Irene Hauch havde et spørgsmål vedr. DFfR-kursernes overraskende lille overskud på ca. kr. 1000,-, hvilket 

dermed primært var rettet til Mona Steensbro. Mona svarede at det måtte være noget regnskabsteknisk, for 

hun var helt overbevist om at overskuddet på hvert afholdt kursus lå på  ca. kr. 3-4000. 
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Andreas Wetche kommenterede også de manglende Rosport-annonceindtægter med at han som annoncør 

endnu ikke havde modtaget nogen regning, hvilket der vil blive rådet bod på. 

Keld Lybke efterlyste (ligesom Irene) mere overskuelighed omkring indtægterne for DFfR-kurserne. Samme 

overskuelighed savnede han også vedr. medlemmer der har været sendt på kursus, da han vidste, at der for 

den slags aktiviteter var 100% kommunal godtgørelse. 

Steen Rasmussen supplerede med at samme problemstilling gjorde sig gældende vedr. portostøtte til Rosport. 

John Skovgaard spurgte om kursusindtægterne måske allerede var nettobeløb. 

Poul svarede generelt, at det havde været vanskeligt at overtage opgaven fra afdøde Bent Hall og dermed 

gennemskue den nøjagtige sammenhæng, men at det ville blive forbedret fremover med øget 

gennemskuelighed til følge. 

Regnskabet blev vedtaget med en lang og stående akklamation, der samtidig var en stor cadeau til Simons 

imponerende indsats med at overtage regnskabet med særdeles kort varsel. 

 

5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår 

Simon gennemgik derpå budgettet, som han betegnede som værende generelt meget konservativt lagt – dvs. 

meget lig med 2013. 

De største fravigelser blev forklaret f.eks. flg: 

Der er beklageligvis ikke indsendt rettidig ansøgning til portostøtte – derfor er der ingen indtægter herfra i 

2014-budgettet. 

Vandudgift ifm. Nivåhuset er nok sat lidt højt, da beløbet er sat som det samme som iår, der jo rummede en 

vandskade. 

Ann-Britt Friederich var som aktiv kajakroer overrasket over beløbet på kr. 15.000 kr. til kajakroning, og 

ville vide, hvad dette beløb blev brugt til.  

Simon forklarede det med udgifter ifm. kajakroning dvs. f.eks. deltagelse i løb m.m. og opfordrede blot til at 

kajakudvalget ansøgte om evt. hjælp til konkrete og relevante kajakudgifter. 

Keld Lybke spurgte om vore havneleje ikke skulle være opjusteret, da vi er blevet varslet at lejen skulle 

fordobles i nær fremtid. 

Steen Rasmussen svarede at vi får 100% kompensation for vores husleje af Kbhs kommune for den udgift, 

hvorfor det regnskabsmæssigt ikke spillede den store rolle. 

Jette Hansen spurgte til, hvordan det kunne være at udgifterne for afholdelse DFfR-kurserne så ud til at være 

højere end de forventede indtægter.  

Hertil opfordrede Steen Rasmussen til, at der kom mere information omkring dette fra den nye bestyrelse. 

Cay Berg Nielen mente, at nogle af kursus-indtægter måske var blevet bogført som gaver. 

Budgettet blev vedtaget. 

 

6. Kontingentfastsættelse for indeværende regnskabsår 
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Der var fremsat forslag om uændret kontingent bortset fra den normale pristalsregulering, hvilket blev 

vedtaget med akklamation. 

 

7. Evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse 

Der var ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse. 

 

8. Fastsættelse af beløb til overførsel til Roklubben Skjolds Opsparingspulje 

Poul forklarede, at dette punkt tidligere havde været hensættelser Roklubben Skjolds Fond, hvilket på 

baggrund af sidste års ændringer hed Roklubben Skjolds Opsparingspulte. Her blev det foreslået, at der som 

hidtil blev henlagt 5% af kontigentindtægterne, hvilket blev vedtaget med akklamation. 

 

9. Valg af Roklubben Skjolds bestyrelse 

Poul Jensen havde som varslet valgt at forlade formands-stolen efter 5 år på posten. Flere andre fra den 

nuværende bestyrelse ønskede ligeledes at stoppe. 

Jacob Krusell fik derpå ordet, da han havde valgt at stille op som ny formand. Han lagde ud med at fastslå, at 

Roklubben Skjold er en klub med mange forskellige grupperinger. Disse er ikke rangordnet ift. hinanden, 

men fungerer godt hver for sig og sammen udgør de den helhed i Skjold der udgør roklubbens virke. 

Han ville fremover arbejde for at flere opgaver blev lagt ud i udvalgene. 

Ifølge vedtægterne skal der være 6 personer i bestyrelsen, og han ville i den forbindelse foreslå flg. 

kandidater, som han havde tiltænkt hver sin rolle i bestyrelsen: 

Næstformand: Inge Seit.  

Bestyrelessekretær: Lilan Nedergaard (dog fortsat er med i Rosport-redaktionen). 

Kasserer: Knud Jakob Simonsen (Simon). 

Rochef: Arne Lund. 

Kajakchef: Nikolaj Jøker (eneste medlem som fortsatte fra den tidl. bestyrelsen) 

Keld Lybke spurgte, om det ikke var en god ide med 7 bestyrelsesmedlemmer. Jacob medgav, at han gerne 

ville have haft en person med fra seniorgruppen, men der var ikke meldt noget tilbage herfra. Umiddelbart 

var der dog ikke noget problem vedr. det lige antal bestyrelsesmedlemmer, da der ved stemmelighed står i 

vedtægterne, at formanden har 2 stemmer.  

Keld foreslog om det var muligt at have en observatør med fra seniorgruppen i bestyrelsen, hvilket Jakob 

straks bød velkommen. Den pågældende person fra seniorgruppen skulle dog først vælges, og dette valg var 

nært forestående (efterflg. tirsdag). 

Dernæst blev der efterlyst evt. modkandidater. 

Jens Peter Bovbjerg fra seniorgruppen meldte sig på banen som senior-repræsentant i bestyrelsen, men havde 

ikke noget ønske om at vælte nogle af de nye opstillere af pinden. Det blev derfor besluttet han indgik som 

det 7. medlem i klubbens nye samlede bestyrelses-kandidatur-udspil. 
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Steen Rasmussen forslog et samlet valg, hvilket der ikke var nogle indvendinger imod. Alle blev valgt samlet 

ved akklamation. 

 

10. Valg af revisorer 

Finn Rosenlund ønskede ikke genvalg.  

Inge Hansen stillede op og blev valgt ved akklamation 

 

11. Valg af dispositionsudvalg for Roklubben Skjolds Opsparingspulje 

Dispositionsudvalget blev foreslået bestående af flg.: Rene Geertsten (valgt for 4 år), Keld Lybke (3 år), 

Henning Steensig (2 år /ikke tilstede), Poul Jensen (1 år). Endelig var ville Jacob Krusell som Roklubben 

Skjolds formand være et vedtægtsbestemt medlem. 

Andreas Wetche forklarede inden valget, at det historisk set var sådan, at Opsparingspuljen var noget nyt, 

men at den reelt minder meget om den tidligere Roklubben Skjolds Fond. Her havde det altid været sådan, at 

fondens medlemmer ikke ellers var aktive på andre fronter i klubben, hvilket han anbefalede fortsatte i 

Opsparingspuljen. Han så her, at der var et muligt problem med Keld Lybkes kandidatur pga. hans aktive 

rolle som bådforvalter. Han ville derfor foreslå Blik Jan som modkandidat.   

Herefter stillede Dorte Sommer også op som anden modkandidat. 

Keld var ikke selv klar over, at han var opstillet, men ville gerne beholde sit kandidatur til udvalget. 

Der blev så afholdt en kort pause for at få styr på den forestående valg til dispositions-udvalget. 

Inden valget gik i gang foreslog Lone Kløcker-Nielsen at de 5 kandidater, holdt en lille valgtale. 

Erik Bek spurgte til hvilke opgaver, der var i udvalget. 

Poul Jensen beskrev det med, udvalgets primære opgaven var at administrere Opsparingspuljen og dermed 

fortsat sikre kontinuiteten dvs. at beskytte nogle midler til bådindkøb, større Klubbygnings/Nivåhus-

vedligeholdelsesopgaver, så alt ikke bare blev brugt til drift. 

Cay Berg Nielen spurgte til beløbets størrelse, som ville blive overført fra den fond som er under 

nedlæggelse til Opsparingspuljen, hvilket ingen af de tilstedeværende kunne sætte et konkret tal på. 

Topper spurgte hvem der var i den Roklubben Skjolds Fond, hvilket Steen Rasmussen besvarede med, at det 

var de personer, som var blevet valgt ved de sidste generalforsamlinger der vil forestå nedlæggelsen af 

Fonden. 

Endnu en gang blev det ønsket at kandidaterne lige kort fortalte om deres bevæggrunde for deres kandidatur, 

hvorfor alle kandidater holdt en kort præsentation af dem selv. 

Derpå blev der runddelt en stemmeseddel til alle fremmødte medlemmer. Alle deltagere blev opfordret til at 

notere 4 navne på hver stemmeseddel. Den med flest stemmer ville blive valgt for 4 år, næstflest 3 år osv. 

Resultat blev flg. 

Dorte Sommer (57 stemmer) (4 år), Henning Steensig (54 stemmer) (3 år), Rene Geertsen (53 stemmer) 

(2 år) og Poul Jensen (39 stemmer) (1 år) 
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Keld Lybke og Blik-Jan opnåede ikke valg til Opsparingspuljen. 

Alle 4 valgte blev ønsket tillykke og god arbejdslyst! 

 

12. Evt. 

Steen Rasmussen ønskede at opdatere forsamlingen omkring Nivåhuset. Stormen Bodil var hård ved kysten i 

Nivå. Grundejerforeningens dige var blevet beskadiget, og det var ved at blive rettet op med øgede udgifter 

til følge. 

Fredensborg Kommune har derudover igangsat et kystsikringsprojekt fra Nivå til Sletten Havn, hvor der er 

lagt op til at alle grundejere på den strækning skal betale til det. Grundejerforeningen er ikke enig i dette, da 

Nivåhuset og det område ikke er udsat.  

Mona Steensbro ville gerne gøre det helt klart, at afholdelse af DFfR kurserne med sikkerhed gav overskud. 

Hun havde ikke de nøjagtige tal med, men i runde tal forholder det sig således, at klubben får ca. kr. 400 pr 

kursist og vi bruger ca. 300,- pr kursist til forplejning. Så udover dette overskud,giver det en kolossal 

goodwill til SKJOLD i rokredse, hvilket heller ikke skal undervurderes. Hun opfordrede derfor til fortsat at 

huske at give en hånd med. Dette ble bakket op af Keld Lybke. 

Derpå havde den nyvalgte formand Jacob Krusell havde et par punkter evt.: 

I nær fremtid kommer vores adgang til Københavns Havn til at være spærret (pga. udbygningen af 

Nordhavnen har medført, at vi tvinges til at ro meget langt ud, hvis vi vil en tur i havnen). Der er derfor tale 

om, at vi sammen med de øvrige Svanemøllehavns-klubber skal have en container i frihavnen med både, 

som vi kan benytte. DSR står for at varetage klubbernes interesse i den forbindelse. Indtil der etableres en 

gennemsejlingskanal fra Kalkbrænderihavnen til den nuværende frihavn (hvilket vil ske når frihavnen er 

nedlagt og det meste af udbygningen af Nordhavnsområdet er færdiggjort om ca. 10 år) vil vi kunne anvende 

containeren som en forpost i Københavns Havn. 

Desuden ville han slå et slag for Sved-på-panden-roning. Det er gratis- og der SKAL simpelthen gang i noget 

mere seriøs rotræning her i klubben! 

Endelig gjorde han opmærksom på et nært forestående instruktørmøde den 9/4, hvor vi skal have strammet 

op på årets kursusforløb. 

Anders Mikkelsen spørger om vi stadig kan låne både hos SAS, og svaret fra Jacob var ja. 

Inge Seit vil gerne slå et slag for Nivåhuset. Glem det ikke! Husk at man altid kan tjekke husets ledighed i 

kalenderen på www.roklubbenskjold.dk. Den første weekend i maj skal standeren hejses, huset 

hovedrengøres og vedligeholdes. Der gives derfor gratis mad til alle fremmødte, og der kan overnattes gratis 

i den weekend. Mød nu tal stærkt op! (opfordrede hun). 

Keld Lybke spurgte til omklædningsfaciliteter og hvor mange både, der skulle være i containeren i 

Københavns Havn. Jacob Krusell svarede, at han ikke kendte 100% til detaljerne, men at planen er,at der 

skal være 4 containere med 1 båd i hver. 

Michael Sommer informerede om, at der er lavet en officiel Roklubben Skjold facebookside, hvor man bl.a. 

kan lægge kajakture ind m.m.  

Blik-Jan (Harding Christensen) tog ordet og ville på vegne af Lauget sige tak til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer Lisa Rasmussen, Michael sommer, Malene Meldgaard, Mona Steensbro, Poul Jensen 

og Trine Holm. De modtog en lille erkendtlighed for deres store indsats. I samme forbindelse opfordrede han 

alle til at melde sig ind roklubbens støtteforening ”Skjolder Lauget”. 

http://www.roklubbenskjold.dk/
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Andreas Wetche havde et godt råd til den nye bestyrelse. Husk at få delt opgaverne op imellem jer – især 

kassererposten, som han anså for at være meget tidskrævende. 

Poul Jensen tog på ny ordet og rettede en tak Steen Rasmussen for hans gode måde at lede 

generalforsamlingen på som dirigent. Desuden takkede alle de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt 

samarbejde efter 5 års formandskab med mange udfordrende opgaver. Han betegnede det som et godt 

arbejdsfællesskab både i og udenfor bestyrelsen. Som formand havde han måtte erkende, at tillidshvervet 

indebar en hel del ”landtid” – desværre på bekostning af ”vand-tid”. Han ønskede, at den nye bestyrelse ville 

blive bedre til at uddelegere flere opgaver, hvilket han selv erkendte, at han havde haft svært ved. Hans 

formandstid havde været både spændende og berigende tid, og skulle den nye formand og eller bestyrelse 

have brug for et råd med på vejen, var de altid velkomne, og de blev slutteligt ønsket held og lykke med de 

fremtidige opgaver. 

Tilsidst blev generalforsamlingen afsluttet med et leve og vel-roet Skjold. 

Inden alle gik hver til sit bad Jacob Krusell om et afsluttende ord, hvor han takkede Poul Jensen for hans 

store indsats gennem de sidste 5 år som klubformand. I den forbindelse fik Poul en mini-redningsvest og en 

flaske med på vejen. Det hele blev afsluttet med stort Skjolder-hurra, og generalforsamling 2014 var nu 

veloverstået. 


