RANDERS TRAVELJELAUG ”BUUR”
Referat af den ordinære Laugssamling den 25. oktober 2007 i Randers
Roklub.
Til stede på mødet var – som gæster – æresmedlemmerne Keld Hüttel og
og Ib Fruensgaard
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning for det forløbne år

3.

Økonomi – herunder kontingentfastsættelse for 2008
og behandling af indkomne forslag

4.
5.

Valg af styrelse. På valg: Halvor Jensen, Henning Jensen og
Søren Vognsen. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.
i.
Valg af talkyndig revisor

6.

Eventuelt.

Oldermanden bød velkommen til laugssamlingen og glædede sig over fremmødet, der var
på niveau med tidligere år
Ad.:1.
På styrelsens vegne foreslog Oldermanden, Leif Schlütter som dirigent. Han blev valg med
akklamation. Leif Schlütter takkede for valget, hvorefter han konstaterede, at
Laugssamlingen var lovlig indkaldt.
Ad.:2.
Oldermanden aflagde beretning. Han indledte med at bede forsamlingen holde 1 minuts
stilhed for at mindes afdøde laugsbrødre Gotfred Nissen, Svend Erik Jensen og Kristian
Høegh. --- Æret være deres minde!
Der var ingen bemærkninger til den, traditionen tro, fyldestgørende beretning, som
indeholdt en stor tak til Randers Roklub for det gode samarbejde. Medlemstallet er p.t. 40
samt vore 3 æresmedlemmer Keld Hüttel, Gunner Drachmann og Ib Fruensgaard.
Styrelsen har enkelte emner til nye medlemmer og der vil ved rekrutteringen blive lagt
vægt på, at der er tale om medlemmer, der virkelig har interesse i at ro. Det
gennemsnitlige deltagerantal pr. roaften har været 10,2 hvilket må siges at være
tilfredsstillende. Oldermanden udtrykte en tak for den indsats, der er gjort for travaljens
klargøring og vedligeholdelse, hvor Villy Sørensen, der har trukket det store læs blev
fremhævet.

Oldermanden sluttede med at udtrykke ønsket om, at der fortsat vil være laugsbrødre der
vil sikre trivsel og dermed mange gode timer på Randers Fjord i den kommende sæson.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
Ad.:3.
Årsrapporten udvisende et overskud på kr. 8.180 og en egenkapital på kr. 50.556 blev
omdelt og gennemgået af Gældker, Søren Vognsen, (bilag udleveret).
Søren Vognsen gav en god gennemgang og orienterede om, at styrelsen anbefaler
uændret kontingent i 2007: 1.000,- kr. årligt, fordelt på kr. 350,- til Randers Roklub og kr.
650,- til lauget,
Ad.:4.
På valg var Halvor Jensen og Henning Jensen, der blev genvalgt. Kaj Friis-Christensen
blev nyvalgt til Styrelsen som Gældker
Ad.:5.
Leif Schlütter blev genvalgt som revisor og Niels Rasmussen genvalgtes som
revisorsuppleant.
Ad 6
Robin Brown foreslog anskaffelse af en redningskrans, der skulle medtages i båden. Dette
på baggrund af laugsmedlemmernes alder og formodede begrænsede
svømmefærdigheder. Forslaget blev positivt modtaget af Styrelsen.
Christian Boldsen opfordrede til at støtte op om Roklubbens arbejde og arrangementer og
håbede på en gentagelse af det traditionelle klubarrangement på regattaaftenen.
Efter en drøftelse af mulighederne for vinterroning blev medlemmer, der ønsker dette
henvist til at kontakte Thor Travaljen idet denne bliver anvendt hele året.
Villy Sørensen opfordrede endnu en gang til at deltage i ergometerroning i vinterhalvåret
Oldermanden sluttede med at takke dirigenten for myndig ledelse, forsamlingen for god ro
og orden og gav derefter ordet til roklubbens repræsentant Finn Sørensen, der takke
Travaljelauget for det gode samarbejde i det forløbne år.
Laugssamlingen gik derefter over til skafningen, der traditionen tro bestod af Christiansø
sild, skipperlabskovs og gammel ost, alt tilberedt af to af Roklubbens damer, der senere fik
en fortjent tak for arrangementet.
Referent: Anders Thoustrup.

