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2021 fortsætter, hvor 2020 slap. Vi er stadigvæk lukket ned pga. Corona-virusset, og det er vi nok 
et godt stykke tid fremover. Personligt tror jeg ikke, vi kommer på vandet for alvor, før vi når 
april/maj måned.  

I bestyrelsen har vi nu lagt sidste hånd på de reglementsændringer, som jeg har skrevet om tidli-
gere, og de kan nu læses på hjemmesiden. I grove træk, er der tre ændringer.  

- Vi har ændret vores rofarvand, så man nu starter i område A og derefter kommer område 
B. Område A er nu op til Roarhytten og til Herslev langs kysten. Område B er til og med 
Eskilsø.  

- Det er nu tilladt at ro i kajak uden en tørdragt om vinteren, men vi opfordrer til, at man 
bruger tørdragt.  

- Og til sidst er det nu muligt at ro om vinteren i robåde.  

Jeg vil her ikke forklare de enkelte ting, men gå ind på hjemmesiden og læs om det. Har du lyst til 
at vinterro i robåd, så skriv til Lisette på: lire@postkasse.com, så vil hun tage sig af det.    

Da der stadig er lukket for indendørs aktivitet, gælder de samme restriktioner for roning som i ef-
teråret. Kom omklædt og rengør materiel.  

Vi har i bestyrelsen taget flere testture i robåd med de nye regler, og der er ikke noget til hinder 
for at komme på vandet, når bare man tænker sig om og følger reglerne.  
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Vi håber I får glæde af ændringerne. 

Det fine kajakhotel står jo bare og venter på, at sæsonen går i gang, vi har pt. fire tilmeldinger af 
egne medlemmer og to interesserede, så det tegner rigtig godt. Vi vil snart begynde at reklamere 
for det, så vi kan få fyldt hotellet op.  

Normalt har vi generalforsamling på nuværende tidspunkt. Den kan vi af gode grunde ikke holde, 
som vi plejer. I år har vi valgt at holde den online, dels for at vi ikke skubber alt foran os, og dels 
fordi vi har nogle ledige poster, vi skal have besat. Vi er klar over, at enkelte vil være udfordret af 
teknikken, men vi er overbeviste om, at langt de fleste kan finde ud af det.   

Jf. vedtægternes §10 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling online mandag den 
15/2-2021 kl. 19:00.  

Regnskab med kommentarer, indkomne forslag og link til mødet, bliver udsendt senest søndag 
den 7/2-2021. kl. 23:59. indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest lørdag den 6/2-
2021 kl. 23:59 på mail.:erikborup75@gmail.com 

 

Dagsorden til generalforsamling 15. februar 2021 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent og stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2020. 
5. Budget for 2021. 
6. Debat og afstemning af vedtægtsændringer.: 

A. §1 forslag om, at navnet ændret til Lindenborg Ro- og Kajakklub. Grunden til dette er, 
at de fleste medlemmer i dag er kajakroere, og at det derfor vil være et mere retvi-
sende navn. 

B. § 5 forslag om, at passive betaler 200 kr. i kontingent, frem for fuldt kontingent. Grun-
den til dette er, at der i 2020 pga. Corona, har været en del, der har valgt at være pas-
sive, og bestyrelsen har valgt ikke at opkræve kontingent for disse.  

C. § 7 forslag til at teksten ændres, så alle køn kan optages. Hvis § 7 bliver ændret, skal 
der ikke være mindst 1 kvindeligt medlem, men mindst bestå af 2 køn. 

D. § 8 forslag om at sænke kravet til min. 5 personer. Grunden til dette er, at det er meget 
svært at få så mange personer valgt, og at bestyrelsen gerne ser, man laver om i struk-
turen, således at der bliver flere små udvalg og folk kan byde ind på enkelt opgaver, 
frem for en bestyrelsespost. For eksempel kan en, der gerne vil stå for markedsføring, 
have det som ansvarsområde og skal kun koordinere dette med en fra bestyrelsen. 
Dette burde give en mere moderne og fleksibel organisation. Det ønskes ligeledes at 
bestyrelsen består af en formand og en kasserer, andre poster som næstformand, ro-
chefer, materielforvalter, husforvalter m.m. efter bestyrelsens skøn. 

E. § 10 foreslås ændret til 2 suppleanter. 
7. Indkomne forslag, hvis forslag har noget med punkt 6 at gøre, vil disse blive taget op der. 
8. Valg af formand 

Formanden er på valg, Erik Borup modtager genvalg. 
9. Valg til bestyrelsen 

Følgende på valg.: 
Lisette Jørgensen, som modtager genvalg. 
Inger Skovgaard, som modtager genvalg.  
Karen Margrethe Gabel, ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
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Boye Larsen, ønsker ikke genvalg. 
Torben Darup, rykkede op fra suppleant og er materielforvalter, som modtager genvalg. 
Dan Kyhl, som modtager genvalg. 
Valg af suppleanter  
Følgende er på valg.: 
Suppleant 1 Kim Brandt, ønsker ikke genvalg. 
Suppleant 2 Anders Dyrelund, modtager genvalg. 
Suppleant 2 Boye Larsen, som ønsker at stille op. 

10. Valg af Kritiske revisorer 
Følgende er på valg.: 
Ole Maibom, ønsker ikke genvalg. 

11. Eventuelt. 

Vi mangler følgende poster i bestyrelsen for 2021: 

Kasserer (pt er det formanden der har denne post også) 

Kajakchefposten bliver ledig når Karen Margrethe stopper på generalforsamlingen. 

Næstformand, denne post kan udlades, hvis der stemmes for punkt 6.D  

Stemmes der ikke for punkt 6.D, så mangler vi 2 i bestyrelsen 

Stemmes der ikke for punkt 6.E, så mangler vi 1 suppleant. 

Ønsker du at byde ind på nogle af ovenstående poster, eller har andet at tilbyde klubben, så skriv 
til formanden inden lørdag den 6/2-2021 kl. 23:59. 

 

Bestyrelsen ser frem til en god men alternativ generalforsamling. 

 

 

 

På klubbens vegne 
Formand Erik Borup 

Edvard Olsensvej 2. 4070 Kirke Hyllinge 
Mobil 21 62 48 05  

E-Mail: erikborup75@gmail.com 
www.lindenborgroklub.dk 

 

 


