
Graasten Roklub indkalder hermed til generalforsamling 
Fredag den 23. februar 2018 kl. 17.00 
 

1. Valg af dirigent 
Gunnar vælges som dirigent. 
Indkaldelse til generalforsamling inkl. dagsorden er udsendt rettidig, 
den 21. januar 2018 
 

2. Formandens beretning 
Se bilag. Godkendt. 
 

3. Beretning fra udvalgene 
a. Ro-udvalg 

Helle giver beretning: 
Ro sæson 2017 var rigtig fin, vi fik roet 1726 ture = 25913 km. Det er det højeste i 6 år. Der var én 
roer over 2000 km (Mona) og 4 roere over 1000 km, samt 4 kajakroer over 750 km. Det er sådan 
det skal være, ud på vandet og ro.  
Der har været 4 roere på kortturs styrmandskursus i Haderslev, Kim, Yvonne, Aage og Thomas.  
2 ha været på langturs styrmandskursus, Axel og Aage. De har aflagt praktisk prøve ved at 
arrangere en tur til Kragesand med overnatning og den anden tur gik til Nydam båden.  
Sidst i april og først i maj havde vi åbent hus. Der er kommet i alt 17 nye medlemmer til kajak og 
inrigger, de har alle gennemgået et instruktionsforløb, så jeg håber, at de alle dukker op igen til 
foråret. Tak til alle instruktører for jeres indsats – uden jer gik det ikke.  
I løbet af sæsonen er der arrangeret flere ture både for inrigger og kajak, samt fælles ture. Vi 
havde en dejlig aften ind i Nybøl Nor og fik pandekager på stranden ved Stjerneskoven. Vi har 
prøvet at ro når det var mørkt, husk lys! – så kan man måske se morild. 
Der er indkøbt kajaktrailer, så kajakkerne har mulighed for at se andre farvande. 
I august blev der afholdt kanindåb, hvor kong Neptun og dronning Oline døbte nogle kaniner, 
efterfølgende var der en god kanindåbs fest.  
Dagen efter havde Gerda og Jesper arrangeret stjerneløb, hvor vores naboklubber (madpakketur i 
ronet syd) kunne deltage. Selve løbet blev aflyst, da der kun var 8 tilmeldt. Kollund, Haderslev og 
Gråsten roere fik en tur til Kollund Mole i stedet for. Hvis du vil se et andet farvand, er det en god 
idé, at melde sig til madpakketure. Man roer ca. 20 – 30 km og hygger sig med andre roere.  
Vi har haft besøg af den del andre klubber i løbet af sommeren, både til endagsture og 
overnatning/lån af båd. Bl.a. Nibe, Tønder, og en klub fra Holland. Hollænderne havde en coastal 
båd med, så vi var heldige at få en prøvetur. Det er den type båd DFfR anbefaler, hvis man skal 
prøve noget nyt.  
Lige inden sæsonen sluttede, havde vi besøg af Anna Karina fra DFfR til en rospinnings aften, 20 
interesserede roere fik afprøvet dette.  
Bestyrelsen har vedtaget reglementer for roning i kajak og inrigger. Kajakkerne fortsatte derfor  
roningen selvom om standeren var strøget og i november havde de besøg af omliggende klubber 
til en teknik dag på vandet. Det vedtagne vinterreglement for inriggere er også trådt i kraft.  
 

b. Materiel-udvalg 
Aage giver beretning. 
Broen var lidt skæv i yderste flydedel, der forsøges at rette op på det i år. Udvalget har været på 
materiale kursus i Furesø roklub og blev klogere på reparation og vedligehold af robådene. Alle 
bundbrædder er lakeret, bådene set efter for revner og rullesæder gjort gangbare. Årer og 
gearing gået efter. Der er skiftet hjul på vogne. Samlet set er flåden af inriggere bragt op på et 
tilfredsstillende niveau, og der er ikke noget akut behov for at investere i nye inriggere. 
Der er ny logbog hvoraf der fremgår hvad der er lavet på de enkelte både. Denne kommer til at 
stå i værkstedet og kan bruges til at skrive fejl og mangler vedr. de enkelte både.  
Klubbens både har været på 1113 ture og har i alt tilbagelagt 16.675 km.  
 
 



c. Festudvalg – udgår 
d. PR-udvalg 

Vi har ikke et egentligt PR udvalg. Men 3 personer har i 2017 lavet PR. Axel har taget sig af 
papirfoldere, skilte, plakater, Morten tager sig af det IT baserede. PR er centreret omkring åben 
hus. PR koncentrerer sig også om at rejse fondsmidler, dette hjælper Camilla med.  Vedr. 
hjemmesiden: Morten Lund oplyser at denne trænger til opdatering af data inkl. billeder. Mona 
har meddelt, at hun stopper med udsendelse af nyhedsbreve pr. 1. marts. Camilla Terp overtager 
opgaven og indgår i PR-udvalg med Morten Boldsen Lund og Axel Johnsen.  
 

4. Kassererens beretning – godkendelse af regnskab 
(Se bilag)  
Klubbens regnskab og budget 2018 fremlæges i klubben en uge før generalforsamlingen 
Beretning er taget til efterretning. Regnskab godkendt.  
Budget 2018:  
Udgifter: Udgifter til vedligehold af bro er fordoblet, grundet vinterroning. Vi er lidt pessimistiske på 
indtægtssiden, der vil komme indtægter fra arrangementer, som ikke er taget med i budgettet.  
 
 

5. Godkendelse af kontingent 
AKTIVE: FØR NU 
Unge fra 12-14 år 420 420 
Unge fra 15-17 år 785 785 
Over 18 år 1150 1250 
Puslinge 80 80 
PASSIVE: 160 160 
PAR: 25% for samboende familiemedlemmer 
Bestyrelsen har vurderet at en kontingent forhøjelse giver større handlefrihed, således at man er 
mindre afhængig af fondsmidler.  
Kontingent forhøjelse er godkendt.  
 

6. Indkomne forslag 
Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
9. februar modtaget forslag til vedtægtsændring: 
” §1: Klubbens navn er ”Graasten Roklub”, hvilket navn skal benyttes..” 
Ændres til: 
”§1: Klubbens nav er ”Gråsten Ro- og Kajakklub”, hvilket navn skal benyttes…” 
 
I daglig tale GROKK 
  
Iflg. Vedtægterne §14 er generalforsamlingen beslutningsdygtig når 1/5 del af klubbens medlemmer 
er fremmødte. Dette er opfyldt. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget. Der er 23 
fremmødte medlemmer, heraf 2 passive medlemmer.  Der foretages skriftlig afstemning. Ja er 
godkendt, Nej er afvist.  Der er tillige modtaget 7 brevstemmer. 
  
Afstemning: 7 Nej , 22 ja, 1 ugyldig.  
Forslaget er vedtaget.  
 

7. Valg 
Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende er på valg:  
Helle Grau Skriver – genvalgt.  
Aage Hansen – genvalgt.  
Vicky Mau – genvalgt.  
Ole Ernst Petersen (fratræder pr. 1. marts)  
Johnni Bundgaard – valgt.  



  
Valg af to suppleanter:  
Følgende er på valg:  

               Jesper Tvede Jensen – genvalgt.  
Yvonne Petrich – genvalgt. 
  
Valg til diverse udvalg:  

 
Inriggerudvalg: Aage, Axel og Helle 
Kajakudvalg: Johnny M formand. Jette, Michael, Camilla, Mie, Flemming, Johnny Terp, Johnni 
Bundgaard.  

              Materiel-udvalg: Aage, Jesper, Gunnar S.  
PR-udvalg:  Axel og Camilla. Nyhedsbrevet hører under PR udvalget  
Husudvalg: Carsten, Yvonne P, Flemming L.  

              Festudvalg: Camilla T og Johnny T.  
 

8. Valg af 2 revisorer 
Carsten Juul 
Ole Thorslund Andersen 
 

9. Eventuelt 
               Der uddeles pokaler: 
               Damepokal til Mona C. Larsen - 2123 km 
               Herrepokal til Finn Petersen - 1017 km 
               Kaninpokal til Johnny Terp - 781 km 
 
               Guldåre til Mona C. Larsen - 2123 km 
 
               Sølvpagaj : 
               Johnny Marold - 760 km 
               Johnny Terp- 781 km 
               Vicki Mau - 799 km 
               Peter Terp - 805 km 
               Finn Petersen - 1017 km 
               Jette Juhl Konradsen - 1032km 
 
  
              Klubnål: 
              Yvonne Petrich - 1095 km 
              Jette Juhl Konradsen - 1032 km 
              Årets udfordring - flest ture slået op på rokort - Normann Nørlev. 
 
Lørdag den 9. juni er der Venø rundt for både Inrigger og kajakker. Slås op på rokort. 
 

 
 

Ref. Marianne Høgsted 


