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Generalforsamlingen den 12. marts 2019 

 
Der var mødt 20 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 gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden, Finn P som 
fremlagde beretningen. 
 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Den 21. januar blev der holdt førstehjælpskursus for instruktørerne primært. 
Den 22. januar havde vi besøg af tidligere jægersoldat Erik B. Jørgensen, 
som fortalte om sin tur Danmark rundt i kajak. Det var meget spændende og 
lærerigt. Tak til Bent Thagesen for at føre det muligt. 
Den 8. marts sidste år havde vi generalforsamling. 
Den 7. april. Standerhejsning med roning, kokostoppe og vinsmagning. 
Entringsøvelser i Maglegårdsbadet især for begynderne blev afholdt den 28. 
april. 
Den 26. maj. Dykkerklubben havde 40 års jubilæum. Det var fint solskins-
vejr og Joy Mogensen kom forbi. 
I maj begyndte begynderinstruktionen. Det var et fint hold, og vi var super-
heldige med vejret. 
Den 9. juni. Havnens dag. Bl.a. vinterbaderne var der med en stor balje med 
vand og is, som man kunne sætte fødderne i. 
Den 15.-17. juni skulle vi have haft sommertur til Gamborg Fjord; men den 
blev aflyst p.g.a. manglende tilmelding. 
Den 17. juni. Udflugt til Gershøj med begynderholdet. En meget blæsende 
og lærerig tur med gode bølger hjemad. 
23. juni holdt vi Sct. Hans aften uden bål p.g.a. den voldsomme tørke. Men 
det var en rigtig hyggelig aften. 
August. Der var morild i fjorden, en fantastisk oplevelse.. 
Den 7. – 9. september på Silkeborg Vandrehjem. Det var igen en meget fin 
tur. Martin L og Aksel roede TdG, og vi andre udforskede Silkeborg Søerne 
og nød naturen. Om søndagen roede vi alle skovtur. 
Den 27. oktober havde vi standerstrygning med hyggefest og alt. 
Den 5. december havde vi gløggaften med foredrag. Knud Erik Klint fortal-
te om geologien og udviklingen fra istid til nutid. Det var superspændende. 
Tak til Knud Erik for et godt foredrag. 
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Der blev deltaget i løb og roet ture. Jeg er ikke sikker på, at få dem alle 
med; men Aksel deltog i Divizes til Westminster, som dog måtte stand-
ses p.g.a. for voldsom strøm. Yvonne og Kevin deltog i Esrum Sø-løbet. 
De roede også Orø rundt. Aksel deltog i Mølleåens blå bånd. 
 
Vi har grillet hver anden torsdag, også hele vinteren. 
 
Træningslokalet bliver brugt flittigt. Det er supergodt, at det bliver brugt 
så meget. 
 
Bjørn har igen i år hjulpet med at reparere klubbådene, Tusind tak 
for hjælpen, det er virkelig dejligt. 
 
Tom Søndergaard og jeg har lagt 30 store kampesten på molen og lagt 
frisk grus og sten på forpladsen. 
 
Tak til instruktørerne, Karl for indsatsen som redaktør og det fine klub-
blad og tak til alle, som har gjort en indsats for klubben. Alt er frivilligt 
arbejde og uden jeres indsats, kunne vi ikke drive klubben. Ingenting 
kommer af sig selv. 
 
Rostatistikken var ikke prangende trods det gode vejr. 
 
Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassereren 
og godkendt. 
 
Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 
 
Bestyrelsens planer for det kommende år. 
 
30. marts Standerhejsning med roning kl. 14 hejsning kl. 17 og tapas 
med vinsmagning ca. 18.30 
28. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl. 13-17. De første 2 
timer primært for begyndere. 
Maj. Begynderinstruktion 
3. – 5. maj Weser Marathon. 
25. maj. Havnens dag, som vi har deltaget i to gange før. 
I juni, men ingen fast dato endnu, sommerklubtur. Er der nogen, der er 
interesseret i at arrangere den? 
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 6.-8. september. Silkeborg vandrehjem 12 pladser, man kan deltage i TdG 
og andre kan hyggero. 
Der indkøbes en surfski. 
Vi prøver at afholde et instruktørkursus. 
EPP3 kursus. 
Beskæring af krat. 
Evt. medlemskab af DGI. 
Grillaftener fortsætter. 
 
Budget.  
Kasserer Aksel gik budget igennem. 
 
Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum. 
Bestyrelsen foreslog, at beløbene fortsætter uændret. Dette blev vedtaget. 
 
Valg af formand, bestyrelsesmedlem og suppleannt 
På valg var Finn Pedersen, Finn Roer Jensen og JohnTopp. Alle genop-
stillede og blev genvalgt. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor, og Hanne Rasmussen 
blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Eventuelt.  
Stand Up Paddle-klub er en del af huset, og der blev talt om uformelt 
samarbejde. 
Der blev holdt reklame for Weser-løbet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 
for lukket.   
 
Ref. Hanne R 
 
—————————————————————————————- 
 

Som det fremgår af forside billedt ønskede formanden alle en god 

rosæson. Øverst på side 6 ses det at de fremødte medlemmer, nyder 

vejret, champagnen og ikke mindst kokostoppene. Som det frem-

går af billedet nedenunder er tiden gået næsten sporløst hen over 

deltagerne i Weser Marathon 2009. 
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 Gentagelse af skandalen fra 2009. 

 

Efter deltagelsen i ovennævnte ”generalforsamling” føler jeg mig forplig-

tiget til at kritiserer afviklingen og i yderste konsekvens stille spørgsmål 

ved lovligheden af ”generalforsamlingen”. 

Baggrunden for min kritik er det eklatante brud på alle skrevne og uskre-

ven regler, der gælder for afviklingen af ALLE klubbens officielle møder 

og arrangementer. 

Det hele startede ganske fornuftig efter det sædvanlige mønster med valg 

af John Topp som dirigent, konstateringen ”generalforsamlingens” lovlig-

hed og formandens beretning for det forløbende år. 

Da jeg under formandens beretning fik behov for at styrke mig, rakte jeg 

selvfølgelig ud efter det nærmeste fad, men det var en nitte. I lettere for-

virret tilstand rakte jeg efter næste fad, men det var også en nitte. En 

grundig afsøgning af de mange fade og skåle viste at de bare indeholdt 

chips, peanuts og diverse småkager, men der var ingen kokostoppe—som 

i overhovedet INGEN Kokostoppe. 

Bestyrelsen kan ikke undskylde sig med uvidenhed vedrørende vigtighe-

den kokostoppe i forbindelse med officielle klub arrangementer.  Det er 

sagt utallige gange, at der ikke kan afholdes officielle klubmøder uden 

kokostoppe. Nedsat hørelse eller total tonedøvhed er heller ikke en legal 

undskyldning idet klubbladet flere gange har nævnt vigtigheden af kokos-

toppene, se f.eks. forårsnummeret fra 2009 af klubbladet. 

At man ikke lige har pågældende de nummer af bladet ved hånden, fordi 

man er kommet til at forlægge det eller ved et sort uheld skulle være 

kommet til at smide ud kan heller ikke anvendes om undskyldning. Det 

ligger frit tilgængelig på klubbens hjemmeside hvorfra det har kunne 

downloades de seneste 10 år. 

Ligegyldig om det totale fravær af kokostoppe skyldes en bevist handling 

fra bestyrelsen side pga. manglende dømmekraft, inkompetence eller bare 

er et udtrykt for ligegyldighed og total mangel på respekt for klubbens 

skrevne og uskreven regler, er det totalt uacceptabelt at de fremødte med-

lemmer ikke blev trakteret med kokostoppe til den såkaldte 

”generalforsamling”. 

Jeg vil derfor allerede nu fremsætte forslag til vedtagelse på næste års ge-

neralforsamling om at bestyrelsen nedsætter et kokostoppeudvalg for at 

sikre at der ikke i fremtiden gøres ulovlige forsøg på at afholde officielle 
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 klub arrangementer uden de påkrævende og for klubbens foreningsliv 

livsvigtige kokostoppe. 

Ydermere vil jeg foreslå at der i budgettet afsættes et rimeligt beløb til 

etablering af et kokostoppe-nødlager der kan anvendes i forbindelse med 

krisesituationer, f.eks. hvis kokostoppene fra den faste leverandør udebli-

ver. 

Jeg kan kun appellere til  klubbens kasserer om, at der i perioden frem til 

næste generalforsamling udvises rettidigomhu ved at foranstalte frigivelse 

af klubmidler, således etableringen af kokostoppe-nødlager kan påbegyn-

des i indeværende regnskabsår. Såfremt der ikke i budgettet er luft til 

etablering af nødlageret, må det være muligt at søge fondsmidler til beva-

relse af klubbens immaterielle kulturarv.     /Red 
 
Standerhejsning med forhindringer 

 

Vejret var dejlig og smagte helt klart af forår, da jeg dem 30. marts for-

ventningsfuld og med rotøjet klart mødet op nede i kajakklubben. Men 

vinden der kom fra vest var lidt kraftigere end forventet, så jeg stod lidt 

og overvejede om det var en god ide og finde ud af om ryggen kunne kla-

re en rotur, ved at ro over fjorden. Da vi havde fået båret forsyningerne til 

standerhejsningsfesten ind opdagede Hanne at der var lukket for vandet i 

køkkenet. En nærmer undersøgelse afslørede at der kun var koldt vand på 

toilettet og i omklædningsrummet. Med udsigten til en frisk rotur fulgt af 

et koldbad valgte halvdelen af de fremødte at gå en lille tur i stedet, de 

sidste fire valgte at ro. Tom og Finn P. nåde dog kun ned til kajakskuret 

hvor de faldt i snak med nogle af surferne der fortalte at der var dem der 

havde lukket for vandet fordi det dryppede nede i kælderen. 

Da vi kom tilbage til klubben havde Tom sat en lap over hullet i vandrø-

ret så nu var der igen koldt og varmt vand i hele huset. Så det blev til en 

tur med champagne i saunaen. 

Standerstrygningen forløb helt efter bogen med både champagne og de 

rigtige Kokostoppe fra klubbens faste leverandør.  

For lige at markere at Formanden havde rundet et skarpt hjørne havde Su-

sanne lavet en ny tekst til ”Jeg vil have en handymand” som blev afsunget 

til festen hvor der også blev overrakt af en lille fødselsdagsgave .    

                / Red 
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Ansvarshavende redaktør: 
Karl Venzel Vejrup  tlf:  40567376 
Gyvelvej 12 B st.tv 
4000 Roskilde 
 
Indlæg til medlemsbladet kan sendes til 
ovenstående 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  46780574 
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 – Konto nr. 2551457098 

 25 maj  

Havnens dag                                                                 
 
Juni, Sommerklubtur ?? 

Ingen fast dato endnu. Er der nogen, der er interesseret i at arran-
gere den? 
 

6-8 september Silkeborg tur vi 
bor på Silkeborg vandrehjem 

Mulighed for at ro Tour de Gu-
denå.  
 
Der er klub grill torsdage i lige 

uger.  

Grillen tændes kl 19:30 
Du medbringer selv det du vil 
spise og drikke.                    
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