Referat fra ordinær generalforsamling i Roklubben Skjold den 4/3 2015.
Kl. 19:05 ringede formand Jacob Krusell med dirigentklokken og bød alle de godt 60 fremmødte
medlemmer velkommen.
Der blev lagt ud med at mindes de medlemmer i Skjold, som var gået bort i det forgangne år:
Det var Jørgen Thide og Erik Vagn Hansen, som begge havde været medlemmer i Roklubben
Skjold i en ”menneskealder”. Æret være deres minde.
1. Valg af referent
Brian Haas Rosenqvist blev valgt som referent ved akklamation.
2. Valg af dirigent
Henning Steensig blev valgt som referent ved akklamation, og han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
Jacob lagde ud med at gennemgang af, hvad der var sket i de forskellige udvalg i Skjold i det
forgangne år:
Senioudvalget
Udover roture til andre roklubber og sommerture, har der senest været en ombygning af damernes
omklædning. Det var noget, der pludselig blev sat i værk – stor tak til de aktive bagmænd (Jørgen
Eriksen, Topper, Poul Lund, Erik Loving og Kari Sandtrøen) og til lauget (for det
økonomiske/indsamling) ifm. det projekt. Desuden er der et nyt ”senior-onsdagshold” i støbeskeen,
hvilket alle håber bliver en succes med flere nye medlemmer. Bestyrelsen ville gerne takke de
seniorer, som opgiver optjente tirsdags-privilegier, for at muliggøre denne udvidelse af
medlemsskaren.

Kajakudvalget
Her blev nævnt sommerlejre, foskajakkurser, instruktion i både tur- og havkajakker samt ture rundt
omkring i ind- og udland herunder deltagelse i fællesturen til Berlin i påsken. For nyligt har der
været afholdt kajak-møde i klubben, hvor den afgående kakajchef/Nikolajs opgaver er blevet delt ud
på flere hænder.
Roudvalg
Rochef Arne Lund kunne berette om fælles klubture til Berlin, Struckmannsparken (hvor Skjold
vandt i næsten alle dicipliner i tovtrækning) med fortsættelse til Nivå/Helsingør samt en sommertur
til Frederikssund og klubtur til Esrum/Lyngby Sø. Endelig var Skjold stærkt repræsenteret i
Københavns Kredens fællestur til Furesøen i september. Hvad angår langdistancekaproninger blev
nævnt en flot 6. plads ud af 40 hold til ”Sved på Panden”, Skjold vandt Jysk Maraton og fik sølv i
Øresund Maraton og havde 3 medlemmer på mix-holdet, som slog verdensrekorden i 24 timers
ergometerroning (393.554 meter).
Outriggerudvalg
Flemming Bay så tilbage på Skjolds deltagelse i flg. arrangementer (flere med medaljer eller flotte
placeringer): 4er Grandprix med 2 hold i 60+klassen, 8er Regatta på Themsen, CPH Open og

Nordisk Masters på Bagsværd Sø, Sorø Regatta, FISA Master Regatta i München, CPH Harbour
Race i 8+, Euro Open Slide i Gladsaxe Hallen og DM i indendørsroning (Bronze til Birger Lund
Rasmussen). Endelig har det aktive hold Jørgen Eriksen, Topper og Poul Lund givet 8’eren ”Jarl
Emcken” en gang maling udvendigt.
Vinteraktivitetsudvalget
bød igen i år på Svanemøllens største udbud af vinteraktiviteter. Dog kunne en lidt større deltagelse
på aftenholdene godt ønskes. Da der ikke gives tilskud til eksterne instruktører må vi forudse, at der
måske sker indskrækninger på dette område til næste år.
Materialeudvalg, husudvalg og udlejningsudvalg
Her var ros fra Jacob, der som han udtrykte det ”Vi har ikke mærket meget til jer i det forgangne
år”, hvilket er ensbetydende med, at det bare har fungeret super godt, da opgaver i disse udvalg
oftest først bemærkes, når de ikke bliver gjort.
Nivå-Udvalg
Inge Seit og Birgit Sahlgren nævner: Standerhejsning i Nivå, hvor bl.a. det store piletræ blev
fjernet. I år skal der plantes nogle nye træer, så har I nogle billige birk- eller piletræer så kontakt
udvalget! Steen Rasmussen og Andreas Wetche har deltaget i grundejerforningsmøder ifm.
forstærkning af diget, som foreningen heldigvis slipper for at betale til. Lauget har doneret en
varmepumpe (inkl. installation), så huset holdes frostfrit billigere end ved elvarmen – stor tak for
det. Desuden er der arrangeret en forestående forårstravetur i marts med udgangspunkt fra huset.
I år er tilskuddet til Nivåhuset fra kommunen faldet bort, hvorfor det er meget vigtigt, at vi i 2015
integrerer vores sommerhus væsentlig mere i klublivet, så det også fremover ses som en naturlig og
nødvendig del af klubben (og dermed forhåbentlig en genindførelse af det kommunale tilskud). Det
betyder bl.a. flere ture (som noget nyt f.eks. Sct.Hans fejring) og kurser går til og henlægges i Nivå.
Øget udlejning af huset til andre roklubber – øget fokus bl.a ved hjælp af klubbens nye hjemmeside,
hvor husbeskrivelse og priser vil fremgå samt indførelse af et mere overskueligt bookingsystem af
huset. Endelig er der forslag om udstationering af 1-2 inriggere deroppe.
Festudvalget:
har afholdt de faste fester, men de er desværre ved at løbe tør for medlemmer. Bestyrelsen har
derfor besluttet at uddele festarrangørposten på de forskellige grupper i skjold. Kajakudvalget
lægger i den forbindelse ud med at arrangere standerhejsningsarrangementet.
Fællesspisningsdvalget:
kom først rigtig op at køre i slutningen af sæsonen og alligevel med gennemsnitligt 14 spisende
hver gang. Stor tak til Jan Hoffmann Jørgensen som temmelig alene har løftet den opgave. I 2015
vil det blive forsøgt at sætte klubbens nye medlemmer sammen med en af de eksisterende
medlemmer som en slags mentor, og de så sammen påtager sig ”Brasserie Sjold”-opgaven.
Redaktionsudvalget
melder, at der kom 5 Rosport-numre på gaden i 2014. Arbejdet med at få artikler nok til at fylde
bladet er i det forgangne år blevet lettere, især da der er kommet flere faste skribenter (f.eks Nyt fra
Rochef Arne) og ikke mindst den nytiltrådte bestyrelse har øget informationsmængden til bladet.
Der mangler dog en annonceansvarlig, idet bladets annoncører nu er nede på en enkelt.

Rosports fremtid har været til diskussion flere gange pga. det trykte medie har en forholdsvis lang
produktionstid, hvorfor bladet hurtigt indeholder ”gamle nyheder”. Der er ikke kommet nogen
konklusion på, hvordan vi kan kommunikere med klubbens medlemmer på en hurtigere, enklere og
billigere måde fremover. Om det skal være ved færre numre og mere elektonisk information er
endnu uafklaret.
Som afslutning på udvalgenes aktivitetsgennemgang blev der rettet en stor tak til alle de aktive i
udvalgene både dem, som var nævnt og ikke mindst alle dem som ”bare” har deltaget.
Når bestyrelsen kigger tilbage for at pege på de vigtige ting i årets løb, som er sket er det f.eks. at
Andreas Wetche fik Skjolds Guldmedalje til standerstrygningen.
Andre endnu mere omfangsrige punkter på bestyrelsesmødernes dagsorden har været flg:
Ny hjemmeside og Facebook-grupper
Det er planen at indføre en ny og mere enkel hjemmeside. Den elektroniske kommunikation internt
i klubben er derfor nu overført til lukkede facebook-grupper med flg. interessegrupperinger: Kajak,
inrigger, senior og generel. Nedlukning af den gamle hjemmeside er derfor nært forestående. Mange
synes, at overgangen er svær, men man er altid velkommen til at spørge om hjælp.
Nordhavnstunnellen
Nordhavnsvejen skal forlænges ved en tunnel under Svanemøllehavnens indsejling. Det sker ikke
ved en boret tunnel men derimod i form af en gravet eller nedsænket tunnel, hvilket vil berøre
indsejlingen i 1-2 år. Roklubberne har indsendt et fælles høringssvar med kommentarer til de 4
løsningsforslag :
a) Etablering af rokanal eller slæbested, vil være den bedste løsning for roklubberne, så vi fortsat
kan komme ind/ud af Svanemøllehavnen.
b) Kanal til Nordhavnen/Frihavnen vil begrænse roningen meget, da de fleste ture går nordpå langs
kysten pga. vind- og strømforhold.
c) Bådehus på Svaneknoppen, hvilket er en acceptabel løsning men vil være tidskrævende hver
gang, at man dermed skal gå mellem klubhus og bådehus.
d) Erstatningsklubhus længere væk uden mulighed for at benytte eksisterende klubhuse, hvilket alt
andet lige vil medføre medlemsnedgang, og er dermed klart den mindst ønskelige løsning.
Økonomi:
Kbhs kommune bad klubben tilbagebetale kr.109.000 for 2013 og samme beløb for 2014, da vi ikke
har så mange unge under 25 år i klubben, som først indberettet. Det har naturligvis haft store
konsekvenser. For at komme igennem sådan en ”bordfyldning” har kassereren (Simon) tømt
klubbens likvider og modtaget ekstra donationer fra medlemmer og ved ekstraordinære laugsindsamlinger. Det betød at vi kun lige klarede os i gennem 2014 med en kassebeholdning på blot
omkring kr. 3.000,- .
For 2015 har Steen Rasmussen og Erik Bek udformet en rigtig god ansøgning om penge fra
Servicelovens §79, som handler om økonomisk støtte til aktiviteter for medlemmer over 60 år. Vi
fik kr. 50.000,- og håber det kan være en blivende bevilling, men det ved vi ikke endnu.
For at finde en mere varig økonomisk løsning på klubbens fremtid, er der derfor stillet flere forslag
til aftenens generalforsamling om øgede indtægter ved kontingentjusteringer.

Et tiltag til at få skaffet flere fondsmidler er at samle og koordinere opgaven med fondsansøgninger
fra eksterne fonde i en nyetableret fundraising-gruppe bestående af Ingrid Brander, Inge Petersen og
Lise Stigsgaard. Vi krydser fingre for, at deres arbejde bærer frugt.
Skoleroning:
Skolerne har fået flere timer til idræt. Arne Lund har fået etableret et godt samarbejde med
Sølvgade Skole, hvor de kommer med 20 (8klassses) elever som snuser til roningen. Vi håber
nogle af dem bliver hængende. Det er et kanonprojekt Arne har været tovholder på, men hvor rigtig
mange har deltaget i planlægningen, og hvor endnu flere deltager i udførelsen. Der blev uddelt en
stor tak til de aktive i det projekt.
Dernæst ville Jacob gerne pege på en opgave, som står øverst på dagsordenen for fremtidens
bestyrelsesarbejde i Skjold – nemlig at få alle undergrupperinger i Skjold til i større grad at tænke
”Hvad gavner det store fællesskab i Skjold?”.
Vi har 3 stærke undergrupperinger i klubben:
Roerne har gerne deres favoritter, som de ror sammen med, hvilket er helt ok, sålænge de også tager
sig tid til at deltage i fællesroningen.
Kajakkerne har internt et fint samarbejde og meget højt aktivitetsniveau.Vi har brug for kajakkernes
styrker i det store fællesskab, det være sig til de fælles arbejdsdage i Nivå og her i Svanemøllen
eller til det administrative.
Seniorerne har grupperet sig meget stærkt, og vi oplever fantastisk opbakning til seniorarrangementer både sommer og vinter. Men husk at invitere andre indenfor i det fællesskab.
Og prøv at være opmærksomme på ikke at stille for store forventninger til bestyrelsen, da den jo
også blot er drevet af frivillig arbejdskraft.
Som en ny vej til at løfte de fælles opgaver har bestyrelsen besluttet at dele nogle af de fremtidige
opgaver ud på de respektive grupperinger. Kajakkerne er derfor blevet bedt om at arrangere
standerhejsningen, seniorerne at arrangere Sct. Hans i Nivå, mens roerne så tager sig af
standerstrygningen. Killingedåben fortsætter vi med at lade være et joint-venture mellem årets
killinger af alle slags.
Efter disse generelle opfordringer fremhævede formand Jacob en lang række positive oplevelser,
som der også har været i det forgangne år, og som han sluttede af med at sige ”-så er det svært at
være sur!”.
Som beretningens aller sidste bemærkning var der et citat fra Blik Jan, som godt må ligge i
baghovedet på os alle:
”Spørg ikke hvad Skjold kan gøre for dig – men spørg, hvad DU kan gøre for Skjold!”
Dernæst kunne de fremmødte stille spørgsmål til beretningen, og de lød således:
Michael Sommer ville gerne vide, fra hvornår evt. spærring af Svanemøllehavnen sker, hvortil
Jacob svarede, at der først skal udarbejdes en VVMredegørelse som tidligst kan være klar i 2017,
hvorefter det umiddelbart derefter kan blive aktuelt.

Topper påpegende at der til frivilligmødet, var blevet foreslået, at Skjold skulle samarbejde mere
med Gefion omkring vore vinteraktiviteter. Jacob bifaldt ideen.
Derudover påpegede Topper, at Rosport har sin eksistensberettigelse bl.a. til brug for
historieskrivningen. Dette kunne dog også være i form af et større årsnummer.
Erik Loving ville gerne vide, hvordan det var tænkt at opbevare både ved Nivåhuset.
Vibeke Brosted foreslog at vi spurgte Mærsk, om der kunne udlånes en gammel container til det
formål. Birgit Sahlgren havde ikke noget imod planerne, men fastslog at Nivåhusets grund IKKE
må udvides med andre bygninger end de allerede opførte. Dette projekt bør derfor overvejes
nærmere.
Der blev talt om, at det var ekstremt vigtigt, at der skal være nogle unge, som kan arrangere noget
for de unge skoleprojekt-medlemmer, hvis de skal blive i klubben efter at have snuset til klubben
via deres ”skoleidræt”.
Topper ville gerne vide, hvordan proceduren var mht. registrering af svømmeprøver.
Arne Lund svarede at han registrerede alle modtagne svømmeprøver i medlemsdatabasen.
Steen Rasmussen fulgte op med kommentaren, at det dermed kom op i roprotokollen, hvis man
forsøgte at gå på vandet og ikke havde svømmebeviset i orden.
Poul Jensen ville gerne sende en stor ros til bestyrelsen med alle de store udfordringer, som klubben
har været igennem økonomisk og ros for at de driver klubben fremad på den måde, som de gør.
Denne kommentar blev mødt med en lang klapsalve fra alle fremmødte.
Beretningen blev derpå vedtaget med akklamation.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår
På baggrund af de to bilag vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen gennemgik kassereren
Knud Jakob Simonsen (Simon) regnskabet for hhv. Roklubben Skjold og for Roklubben Skjolds
restaurant
På indtægtsiden holdt årets kontingent sig tæt på det budgetterede, og det blev konstateret at der var
ca. 7000 kr i overskud for hvert afholdt DFfR-kursus i klubben. Et beløb som havde været efterlyst
ved tidligere generalforsamlinger. Under punktet tilskud var der bogført en frivillig tilbagebetaling
for at komme under tilskudsgrænsen på 200.000, da vi dermed undgik udgifter til ekstern revision.
Desværre var Nivåhusets indtægter mindre end forventet (pga bortfaldet tilskud), men det vil der
som tidligere nævnt være mere fokus på til næste år. Opfordringen til donationer gav 5000 kr. ind –
hvilket var tiltrængt da kassen næsten var tom ved årsskiftet. Restauranten har givet det maksimalt
tilladte bidrag på kr. 50.000,- til klubben, men har så derudover valgt at købe nye borde til klubben
og betale for revidering af regnskabet.
På udgiftssiden:
Som vedtaget på sidste gen.forsamling var der overført 5% til Skjolds fond. Forklaringen på det
større beløb til møder forklares ved at der bl.a. var blevet givet gavekort til alle vore lønnede
vinterinstruktører, som havde måtte vente længe på deres aflønning forrige vinter. Det er dog stadig
udgifter til rengøring, el, varme, vand og renovation, som står for de største poster, hvoraf de
vandbesparende foranstaltninger har haft effekt på tallene i nedadgående retning. Telefonudgifterne

er steget, idet TDC har været ude at grave og ordne tlf/internet, hvilket desværre kostede kr. 5.000,-.
Desuden har Nivåhuset fået ny græsslåmaskine (bogført under diverse). Under posten idræt er det
overvejende vinteridrætten der står for en stor del af udgifterne. Bidrag fra festudvalgets
kassebeholdning er blevet lagt under medlemsarr. Rosportsomkostningerne er fordelt nogenlunde
50/50 til hhv. tryk og til porto. Alt i alt kunne det konstateres, at vi i det forløbne år har været
økonomisk meget langt nede – men at der er lys forude.
Dernæst blev aktiv- og passivsiden gennemgået, hvor Keld Lybke fik ros for vurderingerne af de
enkelte både. Det var blevet konstateret, at roslips figurerede både i laugets og roklubbens regnskab,
så nu er de afskrevet ligesom de hvide t-shirts med gule kanter – derfor har der fundet kraftig
afskrivning sted. Nivåhuset var nedskrevet i værdi med årets vurdering, og der var som aftalt blevet
betalt kr. 15.000 af til Fonden for det langfristede lån.
Dernæst havde Simon en oversigt over de sidste års indtægter og omkostninger ifm. Nivåhusets
drift, for at imødekomme det spørgsmål, som Keld Lybke havde stillet under dagsordenens punkt7,
bilag 8. Her fremgik det, at Københavns Kommune havde fjernet det årlige tilskud på ca. kr.
70.000, da det blev vurderet at huset ikke er en nødvendighed for roklubben ved det nuværende
aktivitetsniveau med at ro derop en gang i mellem. Som tidligere nævnt er der sat aktiviteter i gang,
for at ændre denne vurdering – og dermed har som mål at få tilskuddet tilbage.
Efter regnskabsgennemgangen var der flg. spørgsmål fra de forsamlede:
Keld Lybke konstaterede, at ejendomsskatterne i Nivå var stort set identiske med det bortfaldne
tilskudsbeløb.
Steen Rasmussen anbefalede at modregne udgifter til rengøring samt forbrug (el og vand) ifm.
DFfR-kurserne, således at det regnskabsmæssige overskud på kurserne blev nedbragt, da dette
beløb fratrækkes inden tilskud fra kommunen gives. Han anbefalede også at indtægter fra Gabriel
Jensen bør lægges ind under tilskud og ikke som indtægt, da det også har betydning for størrelsen af
det kommunale tilskud. Begge del blev taget til efterretning af kasseren.
Der var også et spørgsmål til, hvad der var indeholdt i punkt 5 omhandlende forsikring, hvilket blev
besvaret af Simon, at det drejede sig om det skibsrederansvarsforsikringsmæssige.
Endvidere blev det kommenteret at grundskatten burde stå som leje af grund.
Derpå blev regnskabet blev vedtaget med akklamation
Som det næste blev Restaurantens regnskab gennemgået af Simon:
Her blev det bl.a. forklaret at revisorerne havde påtalt, at lokalejeindtægter skulle bogføres ved
fakturering og ikke først når lokalelejen var afholdt, hvilket fremover vil blive gjort som påtalt.
Restauranten dækker lokalevedligeholdelse og har i år stået for finansering af indkøb af nye borde.
Stigning i kontorholdsomkostningerne blev forklaret med at restauranten havde betalt for hele
klubbens revisionsudgifter, og som fortalt under Roklubbens regnskab var der overført kr. 50.000,- i
overskud til klubben.
Restaurantregnskabet blev derefter godkendt ved akklamation.
5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
Det medsendte budgetforslag (vedlagt gen.forsamlingsindkaldelsen) blev gennemgået.

På indtægtssiden var der indregnet at aftenens kontingentregulerings-forslag blev vedtaget inkl.
forslaget om den ekstraordinære opkrævning af en ekstra måneds kontingent. Desuden var der
budgetteret med større indtægter til kajak-opbevaringsplads-leje fra kajakroernes egne kajakker.
Endvidere var indregnet et ekstra tilskud til senior-roning ifm. det kommunale ældrepulje-tilskud,
som var blevet ansøgt og bevilget.
På udgiftssiden var der pga. den trængte økonomi ikke afsat de sædvanlige 5% til Skjolds Fond,
hvilket dog var en forudsætning, at det blev godkendt/vedtaget af generalforsamlingen. Posten
”Div. adm.” er budgetteret med en stigning på baggrund af indkøb af et nyt internetbaseret
regnskabssystem, da det gamle er forældet og kun kan køre på de gamle computere i
bestyrelseslokalet. El og vand udgifter i Nivå er sat ned, da de nu er nede på det niveau, som det var
før vandskaden. Vinteridræt er sat ned med ca. kr. 15.000,- fordi ambitionsniveauet nok bliver nødt
til at blive nedjusteret til næste år. Endelig var der en ”div”-post på kr. 33.000, som er den restgæld
til Kbhs kommune, som der skal tilbagebetales til næste år.
Efter gennemgangen kom flg. spørgsmål fra salen:
Erik Sandager spurgte om klubben ikke fik noget betaling ifm. skoleroningsprojektet?
Formand Jacob svarede, at det gik ikke, da det ville have nogle store forsikringsmæssige
konsekvenser. Til gengæld ville det være en meget stor fordel, hvis vi kunne få nogle af
skoleeleverne til at melde sig ind, da det ikke kun lunede i kontingentindtægterne men også i
kommunal-tilskuddet.
Inge Seit ville sikre sig, at det ville blive forsøgt at søge tilskud til Nivåhuset igen, men at det blot
ikke turde blive indregnet i budgettet. Dette blev bekræftet.
Andreas Wetche udbad sig en regning for 2015-annoncering i Rosport, og ville blot gøre det klart
for de tilstedeværende at der var tale om en fast aftale at der afdrages kr. 15000 for lånet til fonden.
Begge dele blev taget til efterretning.
Steen Rasmussen ville gerne gøre ekstra opmærksom på, hvor vigtigt det var, at der var nogle
medlemmer til at ”samle” de unge skole-roere op, så de kommer godt ind i klubben. Endelig ville
han gerne lige forklare, hvordan tilskudsansøgningsarbejdet nærmest var en fuldtidsbeskæftigelse i
sig selv. F.eks. ifm. ældrepulje-tilskuddet, skulle der ansøges i hver kommune, hvor den enkelte
seniorroer bor.
Budgettet blev dernæst vedtaget ved akklamation.
6. Kontigentfastsættelse for indeværende regnskabsår
Bestyrelsen foreslår kontingentet for fuldt betalende aktive stiger fra kr. 225,- til kr. 230 pr måned
Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger og ved akklamation
7. Evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse

De 6 foreslåede (og med generalforsamlingsindkaldelsen vedlagte) vedtægtsændringsforslag blev
gennemgået af formand Jacob. Ændringerne var sat i værk for at kompensere for nedgangen i det
årlige tilskud fra Københavns Kommune.
Forslag 1og 2 drejede sig om at senior-kontingentet skulle sættes op fra 1/2 alm. kontingent til ¾ og
gældende fra folkepensionsalderen. Samt familiekontingent afskaffes og børn u. 18 år betaler ½kontingent.
Det gav anledning til flg. kommentarer
Vibeke Brosted udtrykte at folkepensionist-grænsen måske var for smalt formuleret, hvilket blev
afvist da man altid kan søge bestyrelsen om nedsat kontingent ved særlige omstændigheder
(invaldepension og lign.), præciseret af Steen Rasmussen.
Keld Lybke roste forslaget som værende ”godt formuleret og godt gennemararbejdet”.
Peter spurgte: Hvad er argumentet for nedsat kontingent for seniorer i det hele taget?
Jacob svarede at rent historisk havde seniorer ikke lov til at ro særlig meget (tidligere højst 4 timer
om ugen) – og at det hænger sammen med at indtægtsgrundlaget for en folkepensionist normalt er
mindre end ved fuldtidsarbejdende. Keld Lybke supplerede, at det også er i tråd med den
almindelige prispolitik i samfundet.
Jette ville gerne have afklaret, hvad passive medlemmer betaler, hvortil Jacob svarede ¼ af normalt
kontingent.
Søren foreslog at hæve aldersgrænsen for ”børne-rabatten” til 25 år af hensyn til studerende med lav
indkomst, hvilket dog ikke blev vedtaget.
Ole Rasmus spurgte hvorfor der ikke var angivet et fast år ved seniorrabatten - fordi
folkepensionsalderen jo ændrer sig.
Jacob begrundede det med, at de fleste går ned i indtægt, når de bliver folkepensionister.
Dorte Sommer var interesseret i at vide, hvor mange eller rettere hvor få medlemmer som pt var
betalte familiekontingent. Jacob havde ikke tallet, men medgav, at det var meget få.
Ændringsforslag 1 og 2 blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 3 Bestyrelsens forslag om en måned ekstra kontingent
Peter ville gerne sikre sig, at dette forslag nu ikke ville blive brugt hvert år fremover. Det blev afvist
af Jacob, hvortil Keld Lybke og Poul Jensen supplerede med at medlemmerne jo havde tillid til den
valgte bestyrelse.
Forslag 3 blev vedtaget
Forslag 4 vedr. talproblem.
Der forelå et talmæssigt misforhold vedr. antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvilket skulle justeres
og det blev vedtaget uden øvrige bemærkninger.

Forslag 5 og 6 drejede sig om at opsparingspuljen skulle nedlægges fordi”Roklubben Skjolds
Fond”-ikke ophører.
Fondslovgivningen er blevet ændret således at krav til revision/regnskabsaflæggelse til SKAT og
deponering af midler i en forvaltningsafdeling i en bank ikke længere er gældende for fonde under 1
mio. kroner. Da der derfor ikke længere er grund til at Fonden ophører, og det er en god praktisk
løsning at klubbens opsparing står i en fond, hvis økonomi er adskilt fra klubbens, er det foreslået at
opsparingspuljen nedlægges.
Michael Sommer efterlyste, hvilke beløb der er i fonden – og hvad der bliver brugt af penge til den?
Jacob syntes det var en god ide at fonds-regnskabet blev gennemgået på generalforsamlingen.
Keld Lybke og Topper bakkede op om mere åbenhed omkring fondens økonomi fremover, hvilket
også havde været nævnt ifm. ændringen til opsparingspuljen i sin tid.
Erik Sandager spurgte om fonden ikke fortsat fremlægger beretning til generalforsamlingen
(ligesom tidligere).
Henning Steensig fastslog, at ingen regler forhindrer Fonden i at fortælle om indtægter/udgifter,
men at de heller ikke er forpligtet til det. Fonden skal nemlig være helt uafhængig af Roklubben.
Vibeke Brosted ville gerne vide, hvem der administrerer fonden, hvortil der blev henvist til
Rosports udvalgsoversigt.
Michael Sommer mente, at historisk havde der været et tillidssvigt til fonden, så derfor bør der være
mere åbenhed fremover, så han foreslog at fondsregnskabet fremover blev sendt ud sammen med
generalforsamlingsindkaldelsen.
Jacob afviste at gøre det, da det ikke er generalforsamlingen der skal godkende fondens regnskab;
men stillede i udsigt at fondens økonomi ville blive gennemgået på generalforsamlingen, så der
ville være åbenhed om Fondens økonomi.
Forslag 5 og 6 blev vedtaget.
Herefter blev bestyrelsens to beslutningsforslag (forslag 1 og forslag 2 beskrevet i bilag 7)
behandlet.
Forslag 1 drejede sig om ophævelse af en gammel rabatordning, som ikke længere skulle gælde for
de få medlemmer, der i sin tid havde fået den, samt at der i år ville blive opkrævet en ekstra måned
kontingent.
Erik Sandager efterlyste lidt tal på, hvor mange der blev berørt af den gamle rabatordning, mens
Erik Christiansen støttede forslaget, da det forenkler tarifferne.
Steen Rasmussen udtrykte betænkelighed ved ændringen (er selv omfattet), da der måske er fare for
at der er nogle som melder sig over som passive eller melder sig ud. Hvis flere gør dette falder hele
baggrunden for ændringen at få flere kontingentkroner ind til jorden.
Søren Lolle anbefalede at der blev taget kontakt til de berørte personer.

Vedrørende forslag 2 om en ekstra måneds kontingent, så oplyste Jacob at medlemmer som
frivilligt bidrog i efteråret med kontant donation vil slippe for en måneds ekstra kontingent, med
mindre de selv ønsker noget andet.
Begge bestyrelsens beslutningsforslag blev vedtaget ved akklamation.
Erik Sandager sluttede af med en ide, han huskede fra tidligere tider i Skjold, hvor klubben
manglede penge. Der blev der solgt obligationer, der kunne købes til 100 kr og som reelt set aldrig
blev indløst.
Keld Lybke havde fremsat forslag (bilag 8) om at der skulle fremlægges en økonomisk oversigt
vedr. Nivåhusets drift, hvilket var blevet gennemgået af kasserer Simon ifm. regnskabsaflæggelsen
(beskrevet tidligere i referatet). Keld takkede for gennemgangen og trak sit forslag tilbage.
Topper havde indgivet forslag (bilag 9) om at klubfarverne skulle være på Skjolds kajakkers
pagajer.
Tidligere kajakchef Nikolaj Jøker kaldte det en fin ide, men at det ikke burde være et krav.
Der fulgte en livlig debat om emnet, hvor der bl.a. var flg. kommentarer:
Keld Lybke støttede forslaget, men efterlyste nogle, der kunne føre det ud livet. Erik Christiansen
meldte sig gerne til dette job som spraymaler. Erik Sandager mente det var en selvfølge, at de burde
være malet i klubbens farver, og Bitte foreslog at man alternativt måske kunne klistre noget på selve
kajakken, hvilket der ikke rigtig var stemning for. Steen Rasmussen slog fast, at hvis det kan lade
sig gøre i Kvik at male pagajerne, så kan det også i Skjold. Michael Sommer meldte sig også som
støtter af forslaget, men afviste at det skulle være påtvungent de pagajer, som var medlemmernes
egne indkøbte.
Jakob rundede af med at bakke op om Nikolajs første svar, nemlig at det ikke skulle pålægges som
et krav, hvorefter forslaget kom til afstemning. Resultatet blev
23 for krav
25 imod krav
Dvs. Toppers forslag ikke blev vedtaget.
8. Fastsættelse af beløb til overførsel til Roklubben Skjold Opsparingspulje
Bestyrelsen foreslog, at der ikke overføres penge til opsparingspuljen i år.
Forslaget blev vedtaget
9. Valg af Roklubben Skjolds bestyrelse
Jacob indledte punktet med at rette en særdeles stor tak til tidligere bestyrelse på baggrund af de
udfordringer, der har været i årets løb. Fremhævet blev Arne Lunds indsats ifm.
skoleroningsprojektet, Jens Peter for sin ihærdighed og Nikolaj Jøker (går fra af familiemæssige
grunde) der efterlader en velfungerende og aktiv kajakafd. og ikke mindst kasserer Simon for hans
kæmpe indsats.
Blik Jan havde lille afskedsgave fra lauget til de afgående bestyrelsesmedlemmer (Nikolaj, Inge,
Lilan og Simon).

Følgende var villige til at modtage genvalg: Jacob Krusell, Arne Lund, Jens Peter Bovbjerg, men
der blev efterspurgt yderligere tre medlemmer samt to suppleanter.
Af nye bestyrelsesmedlemmer blev Inge Petersen, Jørgen Ulrich Ramhøj og Morten Brander
Eriksen foreslået som kandidater.
Alle blev valgt ved akklamation.
Bente Henriksen blev foreslået som suppleant og valgt ved akklamation.

10. Valg af Roklubben skjold revisorer
Begge nuværende revisorer Inge Hansen og Erik Sandager genopstillede, og blev valgt ved
akklamation.
11. Valg af dispositionsudvalg for Roklubben Skjold Opsparingspulje/Roklubben
Skjolds Fond
Bestyrelsen foreslog Inge Seit og Dorte Sommer som Skjolds nye medlemmer i fonden, hvilket blev
vedtaget ved akklamation.
12. Valg af revisorer til Roklubben Skjolds Fond jf. fondens vedtægter.
Da det er tilladt at fondens revisorer er de samme, som bestrider den post i Skjold, blev Inge Hansen
og Erik Sandager valgt ved akklamation.
13. Eventuelt.
Dorte Sommer spurgte til klubbens medlemsantal, hvilket Simon besvarede med ca. 230 pers.
Jacob tilføjede, at medlemmerne var nogenlunde ligeligt fordelt med ca. 80 personer hhv. roere,
seniorer og kajak-roere.
Jette spurgte, om det som Skjold medlem er muligt at leje Nivåhuset privat.
Birgit Sahlgren slog fast at Nivå-huset kan lejes af alle, og der arbejdes på at priserne kommer på
hjemmesiden.
Kirsten ville dog lige gøre opmærksom på, at hvis det blev indført at huset kunne lejes til personer
som ikke var klubmedlemmer, ville det have nogle skattemæssige konsekvenser.
Steen Rasmussen tilføjede, at Nivåhuslejen afregnes ifm. nøgleafhentning.
Inge Petersen ønskede lige at informere generalforsamlingen om, at kasserer-posten nu var forsøgt
opdelt i 3 områder, således at arbejdsmængden kunne fordeles på 3 personer (heriblandt Inge
Petersen selv).
Henning Steensig sluttede af med at takke for god ro og orden, hvorefter Jacob slutteligt tog ordet
og gjorde opmærksom på den ekstraordinære generalforsamling den 25/3.
Generalforsamlingen blev afsluttet med det traditionsrige Skjolder hurra.

