Travaljen – Randers Rolaug.
Generalforsamling på Fanø den 18.- 20. januar 2019.
Dagsorden iht. Laugets vedtægter.
1. Valg af dirigent: Sven Grove
2. Referent: Bent under protest fra Peter S., som føler sig desavoueret efter kun et års
virke og søvn under tidligere generalforsamling. Casper godkender ikke valget – men
henvisning til uforståelige referater fra tidligere. Der blev noget snak for og imod, men de
to indlægsholderes traumer blev afvist, så mange og dybsindige de end var.
3. Lidt forsinket godkendelse af dagsorden, der afslørede, at der fra begyndelsen af var
lagt kul i ovnene. Efter indgående drøftelsen kunne ordet endeligt gives til Ivan, som
forud for bestyrelsens beretning foranledigede, at vi sammen mindedes Dennis, som døde i
beretningens periode. Bestyrelsens beretning omtalte arrangementer i 7 ud af årets 12
måneder. Det må siges at være ganske fint.
Under bestyrelsens beretning blev drøftelsen om havehuset indgående – meget indgående.
Bestyrelsen arbejder videre.
Formandsberetningen vedtaget – men én imod: Poul K. med følgende begrundelse
Joms!!chemxmu-shdexx – så vidt referenten kunne forstå. Men der var også en dårlig
akustik i lokalet.
4. Fremlæggelse og gennemgang af regnskab, der under tilråb og henvisning til tidligere
oplevelser, der pludselig trådte i karakter, bliver givet til bedste. Der ringes mere i lokalet
end normalt forud for en Højmesse. Det lykkes at få hele forsamlingen til bladre til side
tre, nogenlunde samtidig. Efter endt gennemgang besvares spørgsmål med stor uvilje.
Regnskabet blev dog godkendt med højlydt applaus.
5. bestyrelsens kontingent- og budgetforslag. Gennemgås med særdeles mange mere eller
mindre relevante indvendinger udsagn eller bare udbrud. Kasserere giver løfte om kursus i
alm. regnskabsforståelse for medlemmer, der har vanskeligheder ved forstår et regnskab
eller budget. Der levnedes ingen mulighed for spørgsmål. Første mand under bordet – men
han kommer dog hurtigt og uskadt op igen.
Drøftelse af diverse kontingenter. Vi når en situation, hvor der foreslås såvel moderat
stigning eller 200 kr., ligesom der foreslås særlig pensionistpris – men det er ikke lige til
at gennemskue, hvorvidt kontingentet skulle være større eller mindre. Men det ændredes

sig, så budget og herunder kontingent blev vedtaget med spredte klapsalver, med
ovenstående bemærkninger til bestyrelsens overvejelser.
6. Bestyrelsen blev genvalgt med applaus uden indvendinger eller bemærkninger!
7. Indkomne forslag: skal roere også være redere? spørgsmålet er fremsat af bestyrelsen.
Med følgende bemærkning fanget i forbifarte: Roere er medlemmer af Rolaugen og betaler
for at låne båden, men roeren kan senere beslutte, at han gerne vil søge optagelse i
Rederiet. Der var – noget uventet - enighed om denne formulering, som beslutningen
endte med.
8. Evt. Under første punkt optagelse, gik Casper uden for døren, så Mads blev optaget med
akklamation, og indtog pladsen blandt brødrene og sammen med Ole endeligt optaget i
Rolauget, og Casper kunne vende tilbage til forhandlingerne.
Forslag til nye medlemmer. Mulige kandidater blev nævnt og følgende opfordring givet til
forslagsstillerne: tage dem med til roning, lad dem prøve det og os. Det blev efterfulgt af
en opfordring fra forslagsstillerne om at tage godt imod dem, forstået på den måde, at
man det første kvarter opfører sig pænt, inden man vender tilbage til den vante
omgangstone, som kan være vanskelig sådan uden videre at falde ind i.
Rolaugets deltagelse i havens og havehusets vedligehold.
Hvem holder haven i 2019? Det blev overdraget Jørgen, Søren, Alf og Karsten.
Hvem holder husets vedlige og rent i 2019, vedligehold – ansvarlig: Casper for
vedligehold, med følgeskab af Søren og Alf som ansvarlig for rengøring – alle valgt med
akklamation og lettelse. Referenten ser sig beklageligvis ikke i stand til at referere
drøftelserne forud for vedtagelsen, hvilket Casper på ingen måde skal fortryde. Herefter en
giftig snak om gift i haven – eller måske det modsatte.
Forslag til arrangementer:
Livredderkursus evt. med Magnus
Besøg på Det grønne museum ved Gl. Estrup.
Et besøg på udstilling med Peter J. som guide.
Steen Blichers præstegård istandsat af Flemming.
Kunstnerbrødre omvisning med Lise, åbent for ægtefæller. Også her undlader referenten at
omtale forskellige udsagn af hensyn til et enkelt medlems almene omdømme.
Sommertogt:

forslag Fanø; Kbh. og Holmen, Norge. Forslag om at lave en uges tur på Mosel. Solhjem og
Nydamsborg – Als.
Intet yderlige til EVT., hvorefter dirigenten var hurtig til at erklære generalforsamlingen
for afsluttet, mens de fleste endnu var i stand til at ytre sig. Han takkede for den
sædvanlige nogenlunde gode ro og uorden – så vidt jeg husker.
Bent – efter bedste evne.

