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Generalforsamlingen den 25. februar 2010

Der var mødt en lille snes medlemmer frem til den årlige generalfor-

samling. Formanden bød som sædvanlig velkommen og udbad sig

forslag til dirigent.

Valg af dirigent:  John Topp blev foreslået og valgt. Han kon-

staterede generalforsamlingens lovlighed, og gav herefter ordet til for-

manden. Redaktøren konstaterede ved selvsyn, at der også var

kokostoppe på bordet, og dermed var denne uskrevne regel også over-

holdt.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden konstaterede, at der i klubben var sket en masse forskellige

ting i løbet af året.

På det rent sportslige område kan det nævnes, at Nicolai Skotte ved er-

gometer DM fik en 2. plads på 200 m og en 3. plads på 1000 m.

Klubben har også deltaget i en række løb, bl.a. Weser, Tryggevælde å

løb, Kronborgløbet, Mølleåløbet og ”Stødt Brysterne” på Furesøen.

I år huskede formanden at nævne Tour de Gudenå, måske fordi han

selv var med på turen.

Frank og Nicolai Larsens deltagelse i Bornholm rundt fik også et par

ord med på vejen.

På det mere sociale område startede det med en standerhejsningsfest,

fulgt af en klubtur til Kalvsøjn i Sverige, vagten på Roskildefestivalen,

Sct. Hans aften, børnekajak-dagen, standerstrygningsfesten, gløggafte-

nen og nytårsroningen. Der har i løbet af sommeren også været godt

gang i grillen, da hver anden torsdagsroning forsøgsvis blev udvidet

med efterfølgende grillaften.

Der har været entringsøvelser i Maglegårdsbadet, førstehjælpskursus

for instruktørerne og der har selvfølgelig været afholdt instruktion-

skursus for nye roere. De nye lokaler er ved at være indrettet, og i

træningslokalet er der hver onsdag fælles vægttræning og motion, som

supplement til mandagssvømningen i Maglegårdsbadet.

Marlis og Finn R toppede rostatistikken, godt roet. Samlet fik

klubbens medlemmer roet 22540 km, hvilket er fint, men ikke rekord.

Formanden sluttede med at takke alle, som har ydet en indsats i og for

klubben. Det frivillige arbejde og ansvarsfølelsen er en vigtig del af
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vores klubliv, og det skal vi holde fast i.

Fra redaktøren skal der også lyde en tak til alle dem, der løftede og

bar, med alt fra indlæg til bladet, over reparation af kajakker til sup-

port under løb.

Fremlæggelse af revideret regnskab.

Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kasser-

eren og vedtaget.

Indkomne forslag. Som det fremgik af indkaldelsen til generalfor-

samlingen havde bestyrelsen fremlagt et forslag om ændring af

klubbens love.

Finn og Aksel indledte behandlingen af dette punkt med at komme

med en begrundelse for ønsket om at revidere klubbens love. Først og

fremmest var det et ønske om at åbne muligheden for børne- og ung-

domsarbejde i klubben, hvilket betød at reglen om at man skulle være

fyldt 15 år for at blive aktivt medlem måtte ændres. Dernæst var det et

ønske om at opdatere klubbens love således, at de er i overensstem-

melse med kajakforbundets regler og sprogbrug.

De enkelte ændringsforslag blev gennemgået og vedtaget punkt for

punkt.

I forbindelse med indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsam-

ling (ændring af §2) har Aksel udsendt de love med fremhævelse af

ændringerne. De anførte ændringer stemmer med referentens notater

af, hvad der blev vedtaget på generalforsamlingen.

Bestyrelsens planer for det kommende år.

Den vigtigste ting i det nye år er, at klubben skal have sin helt egn fly-

debro, som skal placeres syd for den nuværende flydebro. Den nye bro

bliver lavere og dobbelt så lang som den nuværende, der ligger i for-

længelse af sejlklubbens flydebro. Etableringen vi koste cirka 120.000

kr. og bestyrelsen har søgt Friluftsrådet og den lokale anlægsfond om

støtte.

Den årlige tilbagevendende entringsøvelse i Maglegårdsbadet finder

sted lørdag den 24. april mellem 13.00 og 17.00. Der opfordres til, at

også gamle og garvede roere møder op og genopfriske disciplinen.

Hvad instruktion og begyndere angår, er planen den samme som sidste

år. Der er ikke fra bestyrelsens side nogen umiddelbare planer om at

starte et børnekajakhold, men med de nye regler er muligheden der, og

interesserede opfordres til at gå i gang.
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Der er selvfølgeligt reparation af klubbåde, som skal gøres, lidt

vedligeholdelse på kajakskuret og en rengøringsdag, snak med Finn,

hvis du vil give en hånd med.

Men hensyn til sommerturen bliver det efter alt at dømme enten den

svenske skærgård eller Spreewald ved Berlin. Marlis er i gang med at

undersøge mulighederne.

Det sidste punkt på planerne var at ro en masse ture og deltage i mange

løb. Derudover opfordres medlemmerne til selv at tage initiativer f.eks.

til en børnedag.

Budget.

Kasserer Aksel gik det med regnskabet udsendte budget igennem. Den

nye flydebro fremgår ikke af budgettet, hvilket skyldes, at det ikke er

en del af driftsbudgettet.

Budgettet blev godkendt uden de store spørgsmål.

Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum.

Under drøftelsen blev instruktionsgebyret for juniorer fastsat til 800 kr.

Instruktionsgebyret for seniorer, depositum og kontingenter blev ved-

taget, som foreslået af bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesformand m/k.

Finn Petersen var villig til genvalg, og da ingen andre opstillede til

posten, blev Finn genvalgt med applaus.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + suppleant.

På valg var Aksel Hadberg, Finn Roer Jensen, Mads M. Jakobsen og

Tom Søndergaard. Alle genopstillede, og da der ikke var andre forslag,

blev de genvalgt. Det samme gjaldt for suppleantposten, hvor John

Torp blev genvalgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor, og da Hanne var den

eneste kandidat til revisorsuppleantposten, blev hun nyvalgt.

Eventuelt.

Det nye roreglement blev gennemgået og diskuteret, inden det hele

endte i en god gang hyggesnak.

Ref. Karl
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Standerhejsning og ekstraordinær generalforsam-

ling den 28. marts.

Endelig var fjorden blevet isfri efter den lange vinter, hvor isbådene

havde kronede dage på fjorden. Havde standerhejsningen ligget en uge

før, havde det stadig været umuligt at ro sig en tur nede fra klubben.

Så på trods at vejret, med en overskyet himmel og en frisk vind, der

ikke viste sig fra sin allerbedste side, var der mødt en 12-13 roere frem

til sæsonstarten. Om det var forvirring  over sommertidens start, vides

ikke; men den første roer startede en time før, og den sidste gik i gang

en time efter, vi andre ved 10-tiden roede ud. Det var helt rart at få

vand under kølen igen, og det var lidt som at køre på cykel, nogle af

trickene sad stadig på rygraden. Men det var dog tydeligt, at flere af

mine romuskler havde holdt en lidt for lang vinterdvale på divane-

seren, så det gjorde rigtig godt at komme tilbage til klubben, hvor

saunaen var tændt, og champagnen var på køl.

Vi nåde lige at få drukket ud, inden den ekstraordinære generalforsam-

ling begyndte klokken 13.00, og med valget af John Torp som diri-

gent, fik vi hurtig konstateret lovligheden af generalforsamlingen.

Herefter læste Aksel forslaget om ændring af klubbens love §2 op, og

da alle 13 fremmødte stemte for, blev forslaget vedtaget. Under

eventuelt blev der snakket lidt om sommerturen; men da det stadig var

uafklaret, blev generalforsamlingen lukket.

Herefter mødtes vi udenfor ved standeren, som behørig blev hejst og

efter en champagneskål og et par hurtige kokostoppe, fortrak vi mod

sædvane indendørs. For de fleste af os tog det et par timer at få

snakket færdig med de andre klubmedlemmer, som man ikke havde set

hele vinteren.   Karl

Forside billedet er et af redaktørens ”dykkerbilleder” taget på en tur til

Sejerø bugten i august 2009. De to havkajak roere er fra mit dykker-

center 55°north. verst på side 6 ses et rigtig dykkerbillede fra min tur

til Norge sidste år.

Selv om der er masser af plads skal det hele jo ikke gå op i dykning, så

i får lige et billede, der er taget af redaktøren 14 dage før standerhejs-

ningen. Som det kan ses har vores bro ikke ligget helt ubenyttet hen i

vinterperioden.

Billederne på side 7 er taget af Finn R som sammen med Marlis har

været i Sydhavnen hvor der (næsten) ikke var is på vandet. Måske
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skyldes det kølevandet fra Svanemølleværket der ses i baggrunden.

Sneen på det nederste billede røber at trods det sydlandske udsene er vi

ikke er et eller andet sted i Sydeuropa, men i Sluseholmen.
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Ansvarshavende redaktør:

Karl Venzel Vejrup  tlf: 40567376

Gyvelvej 12 B st.tv

4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til oven-

stående adresse eller emailes til:

karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sige ret til at redigerer

i indsendt materiale.

Underlødige og injurierende indlæg kommer

kun i bladet såfremt redaktøren finder dem

morsomme og relevante.

Bestyrelsen:

Formand: Finn Petersen  43717113

Kasserer:  Aksel Hadberg  46367384

Best.medl. Mads Jakobsen 46359015

Best.medl. Tom Søndergaard 23213453

Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

RFK.’s hjemmeside kan hentes på adr.:

www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan

sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan

der indhentes oplysninger om klubben, vores

love, kontingenter samt navne på instruktører

osv. Interesserede kan også her læse om

klubbens instruktionskursus for nybegyndere.

Webmaster er Mads Jakobsen.

Entringsøvelser i Maglegårdsbadet lørdag den 24. april 13-

17.  Så er der mulighed for at genopfriske entringsøvelsen i Ma-

glegårdsbaddets varme vand. De første par timer vil være forbe-

holdt det kommende begynderhold, herefter er klubbens garvede

medlemmer velkomne til at komme og være med.

Sankt Hans aften den 23 juni. Ro en tur og grill med familien

inden vi går ned til Veddelev grundejerforenings bål.

Klubtur til.... Der er desværre ingen afklaring endnu så hold øje

med opslag i klubben

Husk Tour de Gudenå den 11.&12. september.

————————————————————————

Husk vores rabatordning med Friluftsland, medlemskort kan fås

hos Mads eller Finn P.
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