Dagsorden til
Generalforsamling
i
Københavns Roklub
Tømmergravsgade 13, 2450 København SV
Tirsdag den 18. februar 2020 KL. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag
a. Afskaffelse af veterankontingent (bestyrelsen)
b. Indførelse af ’handicapkontingent’ (Christen Wonsbek)
c. Afskaffelse af 12 mdr’s karenstid for udøvelse af stemmeret på
generalforsamlingen (Elsebeth Thorlak)
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisorer & revisorsuppleanter.
7. Valg af repræsentanter til DFfR generalforsamling
8. Valg af repræsentanter til Kbhs Kredsens generalforsamling.
9. Eventuelt
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Ad pkt. 4: Indkomne forslag
Pkt. 4a: Forslag til KR’s generalforsamling 2020, fremsat af bestyrelsen, om afskaffelse af
veterankontingentet
Bestyrelsen foreslår flg. ændringer i klubbens lov:
Gældende tekst
§ 2:
Klubben består af:
Juniorroere op til 18 år
Senior B roere fra 18 til 24 år
Seniorroere fra 24 år
Veteranroere fra 75 år
Enhver kan optages som passivt medlem.

Ny tekst
§ 2 ændres til:
Klubben består af:
Juniorroere op til 18 år
Senior B roere fra 18 til 24 år
Seniorroere fra 24 år
Enhver kan optages som passivt medlem

§ 5, stk. 6:
Kontingent for senior B og Veteran udgør 50 %
af aktive seniorers kontingent

§ 5, stk. 6, ændres til:
Kontingent for senior B udgør 50 % af aktive
seniorers kontingent.

§ 6, stk. 5:
Overﬂytning fra Senior til Veteran sker efter det
fyldte 75. år til førstkommende 1/1

§ 6, stk. 5:
(Paragraffen udgår som konsekvens af ændring i
§2).

§ 6, stk. 6:
Ændring i § 2, 5 og 6 træder i kraft 1/1 2016. I
2016 betaler folkepensionister 75 % af
seniorkontingent.

§ 6, stk. 6:
(Paragraffen udgår som konsekvens af
forældelse).

Motivation for Københavns Roklubs bestyrelses forslag om at afskaffe ”Veteranbegrebet” og
tilhørende kontingent:
Bestyrelsen ser her i 2020 ikke længere, at der er en rationel begrundelse for, at roere over en
bestemt alder betaler et reduceret kontingent end det gældende senior kontingent.
Andelen af seniorer over 60, er i perioden 2005 til i dag steget fra 53 til 161, og indenfor de
kommende 10 år vil 72 medlemmer kunne overgå til at få aldersbetinget kontingentrabat.
Andelen af seniorer over 25 år er i samme periode kun steget med 13 medlemmer fra 327 til 340.
KR har, med andre ord fået rykket medlemsskaren i retning af medlemmer med længere
livserfaring.
Hvis vi ligeledes kunne opgøre gymnastik, ergometertimer, brusebade eller kopper
formiddagskaffe, som vi opgør roede kilometer, pr aldersgruppe, ville vi få udviklingskurver der
ikke kunne rummes på et A4 ark.
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Uden at have dokumenterende statistik er det, meget glædeligt, vores opfattelse, at
aktivitetsniveauet pr medlem over 60 ligeledes er steget eksplosivt, en stigning, der bl. a. er
fremmet og muliggjort af udbygningen af huset og de mange faciliteter i KR.
Udvidelse af huset med ca. 50% gør, at den daglige drift er er blevet væsentlig dyrere end den var i
2005.
Det er således et udtryk for rettidig omhu at afskaffe den aldersbetingede kontingentrabat i KR og
dermed imødegå fald i indtægterne i de kommende år. Et indtægtsfald, der ikke kan rummes i
Københavns Roklubs aktuelle aktivitetsniveau og regnskab, et regnskab som kun lige balancerer.
Bestyrelsen

Pkt. 4b: Forslag til KR’s generalforsamling 2020, fremsat af passivt medlem Christen Wonsbek
om oprettelse af et ’handicap’-kontingent.
Vedrørende alle medlemmer af KR.
1. Oprettelse af et “ handicap” kontingent.
a. Kun medlemmer der har betalt normalt medlemsgebyr I mindst 3 år kan opnå “handicap”
medlemskab. Dette tilbud gælder for alle klubbens medlemmer, såvel juniorer som
veteraner.
b. Handicappet skal være lægelig og/ eller aldersrelateret. Således at medlemmet ikke mere
har mulighed for at deltage forsvarligt I roning på vandet.
c. Medlemmet kan som hidtil, stadig deltage I indendørs aktiviteter og arrangementer, samt
være aktiv til frivillig hjælp hvor behovet opstår.
d. Hvis “handicappet” på et tidspunkt ændrer sig til det bedre, kan medlemmet igen melde sig
til fuldgyldig medlemskab.
e. Kontingentet udgør på årsbasis 33% af det til enhver tid værende normale kontingent for
aldersgruppen. Juniors, seniorer, samt 50+.
Kommentarer:
Alle medlemmer kan komme ud for et “handicap” psykisk eller fysisk, eller aldersrelateret.
Denne tilstand vil I alle aldersgrupper ende med en udmelding af vores vidunderlige klub.
Hvis vi nu kan give disse medlemmer - en føling af, stadig at have et fysisk tilhørsforhold til
klubben, vil de / vi, stadig kunne drage fordel af hinanden.
Vi bibeholder de eksisterende kontingenter
Junior, Senior, 50+, Veteraner.
Og nu ” handicap” for alle medlemmer.
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At jeg mener kontingentet skal være på 33% er for at bibeholde medlemmerne, og helt ærligt tror
jeg at disse medlemmer kun vil være et plus, - og ikke et minus for klubben.
Personlig har jeg meldt mig som passiv medlem, da mit handicap pt. I et års tid har afholdt mig fra
særlig fysisk aktivitet . Dette kan dog ændre sig til det bedre, - så jeg måske kan blive ” handicap”
medlem.
Jeg har dog ikke afholdt mig fra stadig at at hjælpe , hvor hjælpen er nødvendig.
Med hilsen 2013029 Christen Wonsbek
Pkt. 4c: Forslag til KR’s generalforsamling 2020, fremsat af Elsebeth Thorlak, om afskaffelse af 12
måneders aktivt medlemskab som forudsætning for udøvelse af stemmeret på
generalforsamlingen.
Ændringsforslag til KRs’ vedtægter § 13
Det forslås, at sætningen ”og har været aktive i mindst et kalenderår.” – slettes.
Ordlyden er derefter:
§13
Stk. 1 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive medlemmer, der er fyldt 15 år.
Medlemmer, der er i restance med kontingentet, er ikke stemmeberettigede. Der kan stemmes
med fuldmagt, dog kan et medlem der er fremmødt på generalforsamlingen kun afgive en ekstra
stemme med en fuldmagt.
Stk. 2 Ved kvalificeret majoritet forstås 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer. Undtaget er § 19 stk. 3 hvor ¾ reglen er gældende.
Motivation:
Når man er indmeldt og betaler kontingent, så må man være fuldgyldigt medlem med rettigheder
og pligter. Dette må også indebære fuld demokratisk medbestemmelse på generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Elsebeth Thorlak
Gældende tekst
§ 13 Stk. 1
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er
aktive medlemmer, der er fyldt 15 år og har
været aktive i mindst et kalenderår.
Medlemmer, der er i restance med
kontingentet, er ikke stemmeberettigede. Der
kan stemmes med fuldmagt, dog kan et
medlem der er fremmødt på
generalforsamlingen kun afgive en extra
stemme med en fuldmagt.

Ny tekst
§ 13 Stk. 1
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er
aktive medlemmer, der er fyldt 15 år.
Medlemmer, der er i restance med
kontingentet, er ikke stemmeberettigede. Der
kan stemmes med fuldmagt, dog kan et
medlem der er fremmødt på
generalforsamlingen kun afgive en extra
stemme med en fuldmagt.
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Ad pkt.5: Valg af bestyrelse
(Poster med parentes om skal ikke vælges af generalforsamlingen, men udpeges af bestyrelsen)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formand: Niels Holmquist Bestyrelsen foreslår genvalg
Viceformand: Lars Hvedstrup Jensen Bestyrelsen foreslår genvalg
Viceformand: Flemming Pedersen Bestyrelsen foreslår genvalg
Kasserer: Jane Christensen Bestyrelsen foreslår genvalg
Sekretær: Carsten Yndigegn Bestyrelsen foreslår genvalg
Kontingentregnskabsfører: Henrik Martensen Bestyrelsen foreslår genvalg
Husforvalter Michael Windtberg Bestyrelsen foreslår genvalg
Inriggermaterialeforvalter: Vacant
Outriggermaterialforvalter: Mary Ann Christiansen Bestyrelsen foreslår
genvalg
Langtursrochef: Bodil Kryger Bestyrelsen foreslår genvalg
Kaproningschef: Nicolai Skjølstrup Bestyrelsen foreslår genvalg
Motionsrochef: Flemming Simonsen Bestyrelsen foreslår genvalg
Instruktionsrochef: Claus Cyril Jensen Bestyrelsen foreslår genvalg
Festarrangør: Maja Carøe Bestyrelsen foreslår genvalg
Ungdomsrepræsentant: Vacant Bestyrelsen foreslår Sebastian Sølve
(Redaktør): Vacant
(TUT-repræsentant): Thorsten Ramstrup

Ad pkt. 6: Valg af revisorer
Valg af revisorer: Jim Kristensen og Michael L Nielsen Bestyrelsen foreslår genvalg
Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Poul Schmidt
Ad pkt. 7: Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport (DFfR) (9
repræsentanter):
Bestyrelsen foreslår: Flemming Pedersen, Henrik Martensen, Niels Holmquist,
Vibeke Skousen, Kenny Andersen, Lars Hvedstrup, Sebastian Sølve, Jane
Christensen, Flemming Simonsen.
Ad pkt. 8: Valg af repræsentanter til Københavns Kredsen (14 repræsentanter):
Bestyrelsen foreslår: Flemming Pedersen, Henrik Martensen, Ole Højstrøm, Kenny
Andersen, Niels Holmquist, Vibeke Skousen, Annette Kjærulf Andersen, Flemming
Simonsen, Stig Fisher Bjerregaard, Ole Andersen, Jonathan Sølve, Michael
Windtberg, Bodil Kryger, Lars Hvedstrup.
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