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Indgang til sæson 2014
Søndag den 5. januar var der igen nytårskur med fin tilslutning. Elvin og Kis
havde medbragt sildesnitter til at indtage på rastepladsen. Tilbage i klubhuset
blev der serveret gløgg og æbleskiver samt en overdådig samling af søde sager
medbragt af medlemmerne.
Efter 16 år som formand i seneste omgang har jeg valgt at takke af. Det er med
stor vemod at jeg siger farvel til ledelsen af Nordborg Roklub, men jeg må også
erkende at jeg ikke kan følge med udviklingen med alle de nye tiltag. Det er derfor ok med et generationsskifte. Da bestyrelsen har besluttet at der ikke mere
skal udsendes klubblad bliver dette det sidste Æ GAF.
Frode

Generalforsamling 2014
Der indkaldes hermed til generalforsamling til afholdelse
onsdag den 26. februar 2014 kl. 18:30 i klubhuset i Dyvig
med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.
Indkomne forslag.
Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson.
Valg af formand eller kasserer, jfr. §11 og §12.
(formanden er på valg i år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. §11 og §12.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.
Ved deadline for indsendelse af forslag var der ikke indkommet 1 forslag til ændringer. Se oplægget på næste side.
Der vil blive afholdt skriftlig afstemning såfremt enten et bestyrelsesmedlem,
generalforsamlingens dirigent eller fem stemmeberettigede medlemmer ønsker
dette.
Frode
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Forslag til lovændring indsendt af Charlotte Jervelund
Der er indsendt forslag til ændringer mht. indkaldelse til generalforsamling:
Nuværende tekst:
Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med en uges varsel, jfr. dog undtagelsen
i § 15, for såvidt generalforsamlingen holdes i rosæsonen, ved opslag i klubhuset, annonce i en af de lokale aviser, samt skriftlig meddelelse til samtlige aktive og halvpassive medlemmer. Udenfor rosæsonen kun ved bekendtgørelse på de to sidstnævnte måder.
Foreslås ændret til:
Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med en uges varsel, jfr. Dog undtagelsen i §15, ved opslag i klubhuset, ved opslag på hjemmesiden, samt skriftlig meddelelse til samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Julemiddag i roklubben fredag den 6. december, 2013.

På en kold og blæsende fredag blev der afholdt julemiddag. Mads og Tove lavede Flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler. Jeg tog mig af de brunede kartofler og risalamanden. En fin aften der sluttede med pakkespil under stor morskab!

Frode
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Nytårskur 2014.
Nytårskuren var rigtig godt besøgt, vi var 21 der tog turen over til pumpehuset
i Mjels hvor Kis og Elvind beværtede os med små bidder af fisk.
Nogle tog derfter den lange tur hjem via parkeringspladsen ved Oldenors udsigtspunkt hjem, mens andre gik retur over E Gowl.
I klubhuset var der kommet 5 flere til, så vi endte med at være 26 personer til
Gløgg, æbleskiver og konfekt og småkagerester fra julen.
Alt i alt en hyggelig og vellykket eftermiddag.
Hans

.
Besøg klubbens hjemmeside på: nordborg-roklub.dk
RETURADRESSE: NORDBORG ROKLUB, HESNÆSVEJ 2, 6430 NORDBORG
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