Generalforsamling 2018
Indkaldelse til Generalforsamling Mandag den 26. februar 2017 kl. 19.
Roklubben Ægir, Søsportsvej 4
Dagsorden :
• Valg af dirigent
• Formandens beretning, herunder overrækkelse af km pokaler og årer
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 samt godkendelse heraf
• Fremlæggelse af budgetforslag for 2018.
• Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen: Forslag indeværende modtagne nøgledepositum bruges til etablering af
briksystem. Nøgler byttes lige over til nøglebrik. Ny brik koster et engangsbeløb og
refunderes ikke.
Bestyrelsen: Forslag til ændring af vedtægter:
Medlemsoptagelse §2
Foreslået ændring under forudsætning af vedtagelse af nyt nøglesystem
Stk 5 ændres til
Aktive medlemmer fra det 15. år kan, når første måneds kontingent og indmeldelsesgebyr
er betalt samt betalingskort tilknyttet, købe en nøglebrik med adgang til klubben.
Foreslået ændring stk 7: Ethvert nyt medlem får ved indmeldelse anvist, hvor klubbens
love kan læses og evt downloades fra hjemmesiden/Ægirs Facebookside.
Kontingent §6
§6.2 ændres til:
Ved indmeldelses betales et af bestyrelsen fastsat administrations gebyr,
administrationsgebyret er gældende for de forskellige medlemssatser.
Resten af §6.2 udgår.
Bestyrelsen §8
§8.1. ændres til:
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen som består af 5 aktive medlemmer: Formand,
kasserer, sekretær/næstformand og 2 øvrige medlemmer.

§8.2. ændres til:

Hvert bestyrelsesmedlem vælges ved særskilt afstemning for en 2-årig periode.

§8.3. ændres til:
I lige år afgår kasserer, sekretær/næstformand og 1 øvrigt medlem. I ulige år afgår
formand og 1 øvrigt medlem.

§8.4. ændres til:
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen, således at hvert
bestyrelsesmedlem har ansvaret for kontakt til udvalgsformænd/-kontaktpersoner fra
klubbens forskellige udvalg, (jf. §10) og ligeledes har ansvaret for at bringe relevant
information fra udvalg til bestyrelse.

§10.1. ændres til:

Klubbens daglige aktiviteter forestås af følgende udvalg: Instruktionsudvalg,
Ungdomsudvalg, Kaproningsudvalg, Motions- og Langtursudvalg, Træningsudvalg,
Materialeudvalg, Husudvalg, Køkkenudvalg, Festudvalg (herudover kan nedsættes ad hoc
udvalg).
Hvert udvalg udpeger en formand eller kontaktperson, der refererer til det medlem af
bestyrelsen, der varetager kontaktfunktionen (jf. §8.4.)

§10.2. udgår

§10.3. bliver til §10.2.

§10.4. bliver til §10.3.

§10.5. udgår
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af 1 revisor
• Eventuelt
1) Ægirs DNA (udarbejdet af Ægirs værdiudvalg)

2) Præsentation af Ægirs nye hjemmeside
3) Daglig roning 2018

