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Generalforsamlingen den 24. marts 2015

Inden vi kom i gang med mødet kom Stefan, som meldte sig ind i
klubben sidste år, for at aflevere nøgler og sige farvel. Han drager til
Grønland for at arbejde der de næste år. Vi ønskede ham held og lyk-
ke og god tur.

Der var mødt femten medlemmer op til den årlige generalforsamling.

Formanden bød velkommen.

Valg af dirigent: John Topp blev foreslået og valgt.

Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: John konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Den 23. januar havde vi vinsmagning og hyggeaften i RFK. Mads
stod for det, og det var en succes med god mad og vin.
25. januar blev Bjørn sølvmedaljevinder i indendørs baglæns ergome-
terroning. Tillykke.
22.-23. marts DKF årsmøde i Brøndby. Nogle bestyrelsesmedlemmer
deltog dels for at vise flaget, dels for at få input.
30. marts havde vi standerhejsning og nød godt af Tinas gode kokos-
toppe.
22. april var der instruktørmøde om fælles fodslag om begynderin-
struktionen.
26. april afholdtes der entringsøvelser i Maglegårdsbadet især for be-
gyndere, men alle var velkomne.
Så kom begynderinstruktionen. Det var et fint hold. Nogle droppede
ud og andre kom til, så et næsten fuldt hold bestod. Vi afholdt også en
roaften for sidste års begyndere.
Den 25. maj deltog Aksel, Susanne og Frank i Weser Marathon. De
havde en god tur.
Sommerklubturen blev desværre ikke til noget. Klubmedlemmer
skulle tage initiativet, men intet skete.
Vi fejrede Sct. Hans aften med grill og bål ved klubben.
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I august deltog Marlis og Finn i Esrum Sø rundt.
Den 30. august havde vi besøg af superinstruktør Helle Steward.
Hun var meget inspirerende og trænede bla. intervaltræning med os.
Det var en stor succes.
6.-7. september blev der afholdt DM i marathon. Aksel blev nr 5
(selv sagde han, rimeligt). Han repræsenterede RFK flot.
12.-14. september Tour de Gudenå og sommertur. Vi boede på Sil-
keborg Vandrehjem.
De seje (Lene og Aksel) roede TdG, og vi andre havde en rigtig rar
heldagstur til Ry, Knud Hule og godt omkring på de fine søer og
åen. Pragtfuldt solskinsdag, vi så isfugle. Sent om aftenen spiste vi
sammen med de trætte TdG-roere og deres supportere. Aksel og Le-
ne havde gennemført flot, men Lene var kvæstet. Om søndagen roe-
de vi også en dejlig tur rundt om Silkeborg.
25. oktober havde vi standerstrygning med fest.
Den 27. november blev gløggaftenen ledsaget af Karls fine beret-
ning med fotos om dykning. Det var interessant at høre om og se
billeder fra huledykning.
Hen over sommeren til langt hen på året var der grillaftener hver
14. dag om torsdagen.
Ud over de nævnte har der sikker været flere ture.
Rostatistik: Vi roede 18.316 km registreret i bogen til nytår, der er
kommet flere til efter opgørelsen. Men der er langt til vores rekord
på godt 24.000 km, selv om vi er flere medlemmer end nogensinde.
Finn R og Finn P har flyttet klubbådene sammen, og private både er
rokeret, så det hele kunne lade sig gøre. Der bliver hængt en liste op
om, hvor bådene ligger. Nogle pæne klubbåde skal kun være til
øvede roere.
Nationalpark Skjoldungelandet har bl.a. noget at gøre med vandare-
alet og kystnære områder. DKF har taget sig af kontakten til natio-
nalparken.
Der er kommet nye vinduer i klublokalet undtagen i karnappen.
Gangen, fællesrummet og køkkenet er blevet malet. Super, at
Brinckhjem bliver vedligeholdt.
Damen med fjordbadsplanerne kan dukke op igen. Hun har gang i
noget med campingpladsen.
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Tak til alle, som har gjort en indsats for klubben, instruktører,
Bjørn med bådreparationer, redaktøren, bestyrelsen og mange fle-
re.

Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kas-
sereren og vedtaget.

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

Bestyrelsens planer for det kommende år.
21. marts kl. 9 Arbejdsdag, grus på pladsen, tjekke med kommu-
nen vedr. buskadset, rengøring af bad, maling af fælles toilet, flere
dunke under flydebro i enden med rampen (nok for koldt i marts).
29. marts Standerhejsning.
25. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl 13-17.
26. april: Tryggevælde Å løb.
27. april: Begynderinstruktion. Finn R har sendt mails ud til vente-
listerne, og folk er begyndt at melde tilbage. Vi må håbe, at bjørn
vil sætte både i stand igen i år.
Måske kan vi lokke en superinstruktør til at komme og peppe os
lidt op igen i år, men tidligere på sæsonen end sidste år.
3. maj: Weser marathon (1.-4. maj).
8. august afholdes Dalslands marathon i Sverige 55 km.
22. august: Esrum Sø
5. september: Tour de Gudenå. Vi har sandsynligvis ikke vandre-
hjem i år.
19. september er der Suså løb.
26. september: Mølleåens Blå Bånd.
Grillaftnerne kommer forhåbentlig i gang igen, når sæsonen rigtig
er i gang.
Der vil blive afholdt et opfriskningskursus i førstehjælp for in-
struktører, og andre kan også komme med, hvis de har første-
hjælpskursus.
Vigtigt: Mærkning af både og grej (DKF-regler) gør det noget
nemmere at få parret grej med person.
Nogle klubbåde reserveres til øvede roere, og de må ikke bruges til
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instruktion. Disse både mærkes tydeligt.
Nogle gamle klubbåde vil blive solgt.

Budget.
Kasserer Aksel gik budget igennem, og det blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum.
Bestyrelsen foreslog, at beløbene fortsætter uændret. Dette blev
vedtaget, ingen stemte imod.

Valg af bestyrelsesformand m/k.
Finn Petersen var villig til genvalg og blev genvalgt.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + suppleant.
På valg var Aksel Hadberg, Finn Roer, Mads M. Jakobsen og
Tom Søndergaard. Alle genopstillede blev genvalgt. Poul Ro-
senkilde blev valgt som suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor, og Hanne R
blev genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt.
Frank mente, at man evt. kunne sende reminder ud om forslag til
generalforsamlingen, under punkt. 5.
Leif sagde, at når vi har god økonomi, så kunne vi købe gode
nye kajakker, så evt. færre køber egne kajakker.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalfor-
samlingen for lukket.

Ref. Hanne R
——————————————————————————

Billederne i dette nummer er leveret af bladets hoffotograf Finn Roer
og som det fremgår af forsiden er det lykkedes ham at knipse et foto af
Marlis i den smule is der har  det været på fjorden i vinter.  Det andet
vinter  billede er også taget til klubroning den 25. januar.
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Standerhejsning 2015
Det (u)vejr som vejrguderne leverede til årets standerhejsning gjorde,
at kun fire roere kom på vandet denne formiddag. Til og med valgte to
at starte tidligt, så kun Finn P. og Axel listede sig ud af havnen da
klokken var 10.
Til gengæld var fremmødet særdeles godt, da standeren endelig skulle
hejses. Da ingen kunne finde klubbens standerhejsningssang, Tinas
luksus kokostoppe manglede og en kold bidsk vestenvind nød godt af
den nylige rasering af beplantningen på skrænten, så gik det ret hurtigt
med at få hejst standeren, og for formanden at få holdt sin tale, så vi
alle kunne komme ind i varmen i klubhuset. Som noget nyt, blev der
her serveret ristede pølser og pølsebrød. Og med kun 2 RFK’er på
vandet, så må folk have fundet andre steder at samle appetit, for snart
var de sidste pølser spist.
Således fik vi taget hul på årets ro sæson, og bestyrelsen ønsker alle
en god sæson med masser af gode oplevelser på fjorden og som delta-
gere i diverse løb rundt omkring. Finn Roer.
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Arbejdsdag den 21. marts

Kl. 9 dukkede Helle, Rasmus, Finn P og til sidst undertegnede op.
Vi kunne se, at kommunens folk havde været der, og sandelig beskåret og
fælledt træer til den store guldmedalje. Hold da helt op, der var blevet bart,
det var ikke gjort med en kærlig hånd. Men udsigt har vi da fået fra klub-
lokalet.
Nationalpark Skjoldungernes Land skulle indvies netop denne dag, så in-
den vi gik i gang med arbejdet, gik vi ned i Veddelev Havn for at se Kron-
prins Frederik ankomme og stige ombord på en motorbåd, som sejlede
ham og andre til Roskilde Havn, hvorfra han skulle videre til Ledreborg til
den officielle indvielse. Det var sjovt at se.
Tilbage i klubben
gik vi i gang med
arbejdet. Vi af-
kalkede bruseni-
chen ved sauna-
en. Der blev ma-
let vægge, hvor
cisternerne har
siddet på toiletter-
ne. Der blev støv-
suget i vore loka-
ler. Bruseniche,
toiletter og hånd-
vaske blev ordnet
i damernes bade-
rum. osv.
Vi hyggede os
også med kaffe
og brød, så det
var en fin formid-
dag.
Frank kom og tog
sig af det uden-
dørs.
Til frokost gik vi
hver til sit.

Hanne R
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Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer:  Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

På RFK.’s hjemmeside: www.roskildekajakklub.dk kan
læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love,
kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv.
Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus
for nybegyndere. Webmaster er Finn R.

Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea:
Reg nr. 2905

25. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl 13-17.
26. april: Tryggevælde Å løb.
1-4. maj: Weser marathon, se reklame i forrige nummer.
8. august afholdes Dalslands marathon i Sverige 55 km.
22. august: Esrum Sø
5. september: Tour de Gudenå.

Ved du, at klubben har en mailingliste, hvor der informeres om
aktiviteter i klubben, og hvor du selv kan komme med forslag?
Hvis du ikke allerede står på listen, så kan du tilmelde dig hos
Finn Roer, finn-roer@hotmail.com
—————————————————————————-
Vigtigt: Mærkning af både og grej (DKF-regler) gør det noget nem-
mere at få parret grej med person. Så hvis du ikke allerede har
navn på din båd og pagaj er det på tide.

H
usk klubroning tirsdag og torsdag kl 18:30 og søndag kl 10:00


