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Mødereferat Generalforsamling Ringkøbing Ro-og Kajakklub 10/3-2020 

Referent: Kim S. Nielsen 

Der var 18 fremmødte 

1. Valg af ordstyrer    
Lone Rossen 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig 

2. Beretning fra bestyrelsen v. Randi 

Beretning blev godkendt 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. Kim  

Regnskabet er underskrevet af revisorer og godkendt af generalforsamlingen 

4. Behandling af indkomne forslag  

Der er ingen indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter 

Nuværende bestyrelse: 
Michael Vej Andersen 
Randi Nymand 
Peder Møller 
Thorstein Hansen 
Kresten Hedegård 
Kim Nielsen 

På valg: 
Thorstein (Modtager genvalg) 
Michael (Modtager ikke genvalg) 
Randi (Modtager ikke genvalg) 

Der skal vælges 2-4 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter  

Thorstein Hansen genvalgt til bestyrelsen 

Karin Kjærgaard valgt til bestyrelsen 

Camilla Moeskjær valgt til bestyrelsen 

Charlotte Jakobsen valgt som suppleant 

Karen Gudmann valgt som suppleant 
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6. Valg af revisorer og revisorsuppleant  

Åge Bennedsen og Leif Jeppesen har accepteret at fortsætte 

7. Uddeling af pokaler 
Jørgen Hvidberg  1467 km 

Henning Schulz 1346 km 

Lisbeth Lauridsen  1313 km 

Karin Kjærgaard  1268 km 

Randi Bjerre  1130 km 

Ejnar Møberg  1105 km 

8. Eventuelt 

Stormflodsikring af klubhuset 

Klubben har fået tilbud på sikring af åbninger men der 

er relativt dyrt og det skal sikres at overordnede den 

bedste løsning mht. .funktion og økonomi vælges. 

 

Der er initiativer iværksat med henblik at sænke 

vandstanden i fjorden med pumpning 

 

Diget op mod vejen er anlagt i forbindelse med sikring 

af Naturkraft og er meget fremtidssikret. 

 

Forslag om at lægge sig op ad Blue Trail projektet og 

se om det giver alternative muligheder.  Der er i 

oplægget afsat omkring 3,5 mio kr til området 

omkring klubben 

 

Fjern organiske bygningsdele når skaden er sket og 

lav om til en bygning der kan tåle oversvømmelse 
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Kalender til græsslåning ønskes 

 

75 års jubilæum 

Inviter fritidsudvalg, dagbladet etc. så de kan se vores 

udfordringer med meget vand så der kommer 

opmærksomhed omkring det 

 

Dovista medarbejderfonden kan søges til – 

Kajakker, udstyr, udskift af bro, coastal båd etc.  

Kontakt Ejner Møbjerg 

 

GDPR er der styr på det 


