Referat af RØS’ generalforsamling den 17.okt 2015 i Klubhuset.
1. Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen. Niels Elmo valgtes enstemmigt til dirigent. Niels takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning:
RØS har igen haft en god sæson.
Ved udgangen af sidste sæson havde vi i alt 308 medlemmer fordelt på 93 juniorer, 156 seniorer samt 59
passive. Vi har nu 329 medlemmer, fordelt på 105 juniorer og 162 seniorer, 2 æresmedlemmer samt 60
passive.
Vi har haft lidt diskussion om fornyelse af børneattester med kommunen, der angiver, at RØS er den eneste
forening i Odsherred, der ikke fornyer børneattesterne årligt. Tidligere skulle attesterne fornyes hvert 2.år.
Vi har accepteret en årlig fornyelse for en periode. Det skal understreges at alle instruktører, landkrabber
mv. skal have en ren børneattest.
RØS fik sit certifikat som Ungdomsvenlig Sejlklub fornyet, og konsulenten fra Dansk Sejlunion gav et tilskud
på kr. 5.000, vi fik nye undervisningshæfter og en kasse med t-shirts og drikkedunke.
Aktiviteter og undervisning:
Det er en udfordring for instruktørerne med 20-40 sejlere hver dag. Men når der er 3 instruktører og en
surfinstruktør, nogle landkrabber og hjælpende hænder har det for det meste kunnet lade sig gøre på
fornuftig og sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.
Vi har i år som en forsøgsordning haft 2 eksterne instruktører tilknyttet en del af sommeren. Formålet var
at højne kvaliteten af såvel de erfarne sejlere som instruktørerne. Dette lykkedes kun delvist, idet nogle AKledere brugte instruktørerne til at undervise begyndere, som vi selv er gode til. Den kommende bestyrelse
må overveje, om dette skal gentages til næste år.
Opdelingen i 3 grupper med begyndere, let øvede og øvede har fungeret godt i år. Det var et af
kritikpunkterne i vores meningsmålingsundersøgelse fra de erfarne sejlere, at begynderne tager for meget
tid.
Igen mangler vi hjælpere. Vi er strakt til bristepunktet med de nuværende instruktører. Flere har meldt ud,
at de ikke var til rådighed i år.
De sejlende trænere har kun delvist fungeret pga. for få, der har villet eller kunnet påtage sig opgaven.
Bådsmænds-ordningen har ikke fungeret optimalt pga. for få frivillige. Men i praksis har mange af de lidt
mere erfarne sejlere været rigtigt hjælpsomme, og det er en god måde at lære hinanden at kende på.
Diplomsejlerskolen har igen fungeret godt.

RØS vil også til næste år melde flere skemafastlagte dage ud, hvor vi holder kurser for nye følgebådsførere
og AK-ledere. Seminarer for følgebådsførere og AK-ledere vil fortsat blive gennemført. DS har også kurser,
som RØS gerne betaler for.
Carina Thomsen har afholdt et kursus i førstehjælp, som var en succes, og vi håber, at hun vil træde til igen
til næste år.
Surf: Aktiviteterne i surf-sektionen har i år været en succes med surfinstruktører næsten alle dage i
sæsonen. Det er vist det bedste, surferne har præsteret i mange år. Richard Engström fortjener stor ros for
ildhu og resultater.
Ynglingen har været på vandet i år med god aktivitet. Vi håber, at mange forældre vil kaste sig over
ynglingen til næste år.
Kajak: også her en god sæson som altid, og nu har vi fået godkendt 2 instruktører.
Stjernesejllads: er gået bedre i år end tidligere. Der er mange Lasere, men vi mangler Opti og Tera. Det er
en god måde at lære at sejle på, og der er plads til flere sejlere på vandet. Til afviklingen af
stjernesejladserne mangler vi flere hænder, idet afviklingen igen i år har hvilet på for få skuldre. Det er fx.
ikke rimeligt, at en enkelt person skal lægge bane ud og stå for hele afviklingen. Der bør være 2 både på
vandet. Vi har brug for flere hjælpere, og vi tilbyder, at man kan komme på DS-kursus.
Klubmesterskaberne: til trods for meget lidt vind forløb det fint. Tak til Lars, Otto og diverse hjælpere og
tak for alle de flotte lagkager.
Sponsorer: RØS har modtaget 20.000 kr. fra Jan Melgaards firma Lighthouse Aviation bl.a. til ny indretning
af værksted og indkøb af diverse materiel. Claus Brandt-Jacobsen donerede 2.000 kr., da blæsten havde
fjernet et af de telte, der forsvandt i år. Home har igen i år doneret 2.500 kr. Odsherred Marine Service har
givet rabat på service og reparationer svarende til en donation på 7.000 kr.
RØS siger mange tak for donationerne. Vi siger også tak til de trofaste annoncører i Agterspejlet og til de
mange firmaer, der giver fine sponsorgaver til sommerens lotterier og auktioner. Vi har fortsat behov for
sponsorater til finansiering af modernisering og indkøb af nyt materiel. Så henvend jer til Peter Fibiger, hvis
I har gode forslag til nye sponsorer.
Klubhus: Klubhusformanden har igen haft et travlt år. Klubhuset er et samlingspunkt for sejllads og for de
mere festlige og sociale aktiviteter. Energiprojektet med solfangere og varmepumpe blev sat i drift i år.
Einar Olsen var igen hovedentreprenør uden at beregne det sædvanlige overhead; tak for det, Einar. Vi har
fået bevilget et tilskud fra kommunen på 85.000 kr. og 6.000 kr. i lovbestemt tilskud fra Ikast Værkerne
Service A/S. Vi fik en sponsorgave til energianlægget på 5.000 kr. fra Kiropraktisk Klinik Nørreport v. Anne
Bornø; tak for det, Anne.
Vi har i år også fået malet vindskeder og listekonstruktion rundt om vinduerne. Næste år skal vi have malet
den nederste del af huset. Det planlægger vi som frivilligt arbejde fra medlemmernes side, så meld jer til
hos Otto.

50-års jubilæum: RØS blev stiftet i 1965, i år kunne vi fejre 50 års jubilæum. Vi havde et meget velbesøgt
Åbent Hus-arrangement, hvor vi fik mange flotte gaver, som vi siger mange tak for. Desuden afholdt vi en
stor jubilæumsfest med fin optræden, festtaler og festivitas, igen med hjælp fra Anne og Anne. Der blev
også udgivet et festskrift. Stor tak til festkomiteens aktive og initiativrige medlemmer.
Tak til alle de aktive ledere, hjælpere, landkrabber, festarrangører, redaktør og annoncechef. Også tak til
Odsherred kommune og Lars havnefoged og havnens personale for godt samarbejde igen i år.
Dette er så den nuværende formands sidste beretning, da formanden jo som annonceret har besluttet, at
tiden er kommet til at lade rorpinden gå videre.
Men det har været nogle udbytterige år: RØS har fået nyt klubhus, nye følgebåde, en flåde af Laser og Tera
joller, bedre organisering af aktiviteter og undervisning, status som Ungdomsvenlig Sejlklub som en af de
første i Danmark, et væld af aflagte prøver i DS diplomsejlerskole, nyt administrationssystem ad et par
omgange, som takket været Oles indsats fungerer rigtig godt, elektronisk indmeldelsessystem, hjemmeside,
Facebookside, en velfungerende landkrabbeordning og en stigning i medlemstallet. Samtidig har RØS under
kassererens håndfaste ledelse hele tiden haft en sund økonomi.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmer og andre uden for bestyrelsens inderkreds, der aktivt har bidraget til de
gode resultater. En særlig tak til Otto og Ole, der har været med hele vejen, og som begge har ydet en
uvurderlig indsats. Nu er det op til de unges forældre til at tage fat i rorpinden og føre RØS videre.
Spørgsmål?
Ingen spørgsmål, så formandens beretning blev hermed enstemmigt godkendt.
Nina Dürr havde en enkelt bemærkning. Hun takkede formanden for hans meget store arbejde i RØS’ regi
igennem de sidste 17 år. Stor tak til Ole Brix Andersen.
3. Fremlæggelse af regnskab ved Ole CP.
Ole CP gennemgik de vigtigste punkter: RØS har mange aktiviteter, og det kan være svært at få de mange
aktiviteter med i regnskabet med det regnskabsår vi har.
Niels Elmo redegjorde for regnskabsåret: Regnskabsåret afsluttes den 31/8, hvilket nærmest er inden
sejlsæsonen er slut. Det bevirker, at kasseren skal opgøre det økonomiske resultat af de mange aktiviteter
indenfor 3-4 uger efter afslutning af regnskabsåret. Det er ikke muligt på grund af, at en række
mellemregninger fra aktivitetslederne ikke er afsluttet. Revisorerne skal derefter gennemgå regnskabet
inden generalforsamlingen, som reelt kun ligger ca. 6 uger efter regnskabsafslutning. Det er en forhastet
proces, som indebærer at bestyrelsen reelt ikke kan nå at behandle regnskabet inden fremlæggelse.
Risikoen er, at selve regnskabet ikke bliver retvisende i forhold til årets aktiviteter. Det var baggrunden for,
at revisorerne ikke kunne afgive en påtegning. Bestyrelsen forslog derfor, at regnskabet fremover følger
kalenderåret, hvilket vil sige at dette års regnskab forlænges til 31/12 for så derved at følge regnskabsåret
fremadrettet.

RØS har budgetteret med et overskud på kr. 50.000. Lånet er blevet omlagt, hvilket skulle give os en
besparelse, dog har det kostet i gebyrer. Der er købt meget udstyr i år.
Spørgsmål?
Otto påpegede, at et nyt regnskabsår formentlig kræver en ekstraordinær generalforsamling, men dette
burde kunne håndteres uden større problemer.
Det blev herefter besluttet at forlænge det nuværende regnskabsår således, at regnskabet fremover følger
kalenderåret, hvilket vil sige, at dette års regnskab forlænges til 31/12 for så derved at følge regnskabsåret
fremadrettet.
4. Indkomne forslag:
I henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i
hænde senest den 1. september. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget:
Kontingentet bliver uforandret. Kr. 700 for aktive seniorer og aktive juniorer, kr. 250 for passive, og et
indmeldelsesgebyr på kr. 500. Dette blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, seniorsuppleanter, revisorer og revisorsuppleant:
Ole CP, Jesper Dela og Sven Bilén afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er villige til genvalg, og
bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Alle blev genvalgt.
Ole Brix Andersen har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen, og Eigil Rosager ønsker ikke at genopstille.
Der er herefter 2 ledige pladser som seniormedlem i bestyrelsen. På valg til bestyrelsen var Nina Dürr og
Allan Kirk. Begge blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af:
Ole Carsten Pedersen, Sven Bilén, Lars Skriver, Jesper Dela, Peter Fibiger-Lundberg, Richard Georg
Engström, Otto Graham, Allan Kirk og Nina Dürr.
Seniorsuppleant Claus Thomsen afgår efter udløbet af sin valgperiode. Han er villig til genvalg, bestyrelsen
indstiller ham genvalgt, og Claus blev genvalgt.
Revisorerne Stine Brandt Bendixen og Niels Elmo Jensen afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er
villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. De blev begge genvalgt. Revisorsuppleant Jan
Melgaard afgår efter udløbet af sin valgperiode. Han ønsker ikke at genopstille. Claus R. Bock ønsker at
opstille som revisorsuppleant og blev enstemmigt valgt.
Juniormedlem Anton Hetz afgår efter udløbet af sin valgperiode og ønsker ikke at genopstille. Ingen
kandidater har meldt sig, hvorfor at bestyrelsen ingen juniormedlemmer har i den kommende periode.

Ole Thøger foreslog, at et af de siddende seniormedlemmer har primær kontakt til juniormedlemmerne for
på den måde at indføre dem i bestyrelsens arbejde.
Evt.:
Punkter?
Otto Graham meddelte, at han havde indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde på næste lørdag i
Egernhuset. Her skal vælges hvilke poster de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal have. Vi mangler en
webmaster, og Per Boje trækker sig fra jobbet som annoncechef, så denne post er også ledig. ”Ledende
medlemmer” vil få en mail fra Otto snarest mulig og må gerne melde tilbage, så vi ved, hvem der er
”udvalgsformænd”.
Der er en glemmekasse, så kig endelig efter om I mangler noget. Tiloversblevne genstande doneres til
Folkekirkens Nødhjælp.
Der var spørgsmål til Otto vedr. rampen. Otto svarede, at der pt er en vice-havnefoged, som Otto har haft
kontakt med, og der er forskellige tiltag i støbeskeen.
Vedr. kajakbroen: det er Havnens kajakbro, som er tilgængelig for alle. Hvis der er problemer, skal man
henvende sig til vice-havnefogeden.
Ingen andre begærede ordet, og dirigenten takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til
formanden.
Formanden takkede dirigenten for at lede medlemmerne helskindet igennem generalforsamlingen og
herefter afsluttedes generalforsamlingen.
Referent: Christine Lenstrup

