Referat af generalforsamlingen ved Kano- og Kajakklubben Gudenaa den 25. februar 2012.
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Kilometerpokaler blev uddelt

Børn
Ungdom
Kvinder
Mænd

Søren
Tobias
Aase
Johnny

514 km
252 km
825 km
3452 km

1. Brian Jensen blev valgt. Brian konstaterede en lovlig generalforsamling
2. Formandens beretning:
Tommy sagde bla.
”2011 startede med masser af is i vandet. Flot var vinteren. Det bevirkede desværre også at
vi for andet år i træk måtte aflyse Havneræs. Fremover er der aftalt en nødplan. Ved
isproblemer stiller Silkeborg bygninger og vand til rådighed. Arrangørklubben stiller
mandskab, mad m.v.til rådighed. Og nu vi er ved Havneræs, har vi haft en lille flok
deltagere med - stort set hver gang.
Generalforsamling sidste år gav anledning til flere ideer og opfordringer til aktiviteter og
arrangementer i klubben:
● forebyggelse og afhjælpning af skader
● et mailsystem
● rengøringen
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Et arrangement var et teknikkursus med Peter fra Ry. Der blev snakket udstyr, kajakker og
pagaj-skivning. Der blev filmet og den enkelte roers teknik blev gransket. Det arbejder vi på
at gentage i år igen.
Begynderkurserne i 2011 må være skruet rigtigt sammen, da det medførte at et stort antal af
disse begyndere har roet vores vand tyndt flere gange om ugen hele sæsonen, og at de har
været hyppige deltagere i klubbens arrangementer gennem sæsonen.
Sct. Hans blev rigtig hyggelig. Jeg tror på at det er en god idé, at lægge festen i en af
weekenderne omkring Sct. Hans. Der kommer flere deltagere og ikke mindst flere børn og
unge.
Handicap kan vist kun beskrives som “business as usual” og man har fortalt mig, at der også
i denne sæson har været godt gang i grillen.
Kajakrally fortsatte med succes i 2011 og kan i 2012 fejre 5 års jubilæum. Godt at der fortsat
er opbakning til dette gode initiativ.
Og så var der nogle, der havde en rigtig hyggelig tur til Sverige. Og Oldermanden roede
kapkajak. Det var vist ikke så svært.
Fakkeloptoget blev aflyst af to grunde. Det blæste en “halv pelikan”. Og få tilmeldinger. Vi
vil gerne opretholde denne begivenhed.
Vinderne af Klubmesterskaberne var copy-paste. Den lange enslydende navneliste
fortsætter.
TdG. den 2. weekend i september viste vejret sig fra sin allerfineste side, så det blev et fint
TdG. Desværre ikke med så mange deltagere. Vi deltog med 8 roere. Vi fik to femtepladser
ved Søren Ravn og Henrik Bach, to 7. pladser ved Steffen Madsen og Poul Borup og en 11.
plads ved Brian Jensen. Jill, Anne Marie og Torben Ravn deltog i Classic.
Standerstrygningen blev begunstiget af fantastisk sommervejr og mange fremmødte.
Den 9. oktober havde vi igen “lyserød dag” i klubben. En masse piger stillede op til
arrangementet “Støt brysterne”, som klubben igen lagde faciliteter til og som Jeanett endnu
en gang havde rigtig godt styr på. Arrangementet fik fornem presseomtale både i DKF’s
magasin og i lokalpressen. Tak til Jeanett, fordi du har fået dette arrangement til klubben og
fordi du gør det så godt!
I sæsonens løb havde vi nogle få deltagere med ved Paradisløbet. Også Vendelboløbet fik
besøg af en håndfuld af vores roere. Henrik Lanng og Henrik Bach vandt deres klasser og
Steffen Madsen og Jørgen Lanng fik medaljer i deres klasser.

2

Bestyrelsen samledes til bestyrelsesweekend hos Esben den sidste weekend i oktober. Det
blev en god weekend, hvor vi havde tid til at diskutere og tænke store tanker. Det er rart og
nødvendigt med rum og tid til at drøfte mere end bare den daglige drift af klubben.

Julefrokosten blev afviklet den 9. december, og hvilken en af slagsen! 36 deltagere. Også
mange begyndere mødte op og skabte en rigtig god stemning.
Nytårsroningen med stort fremmøde. Da jeg ankom var samtlige bådstativer optaget og der
lå flere kajakker på græsset. Annemette fik som sædvanlig nervøse trækninger. Vejret viste
sig fra sin allerbedste side. Sol og høj klar himmel. Jeg tror, vi var over 20 roere på vandet.
Vist nok ny rekord. Det blev på alle måder en rigtig hyggelig eftermiddag. En rigtig dejlig
afslutning på året.
Randers Elite har fået ny frontfigur. Morten Arvidsson er en meget god afløser for Martin,
pragmatisk og fortaler for det muliges kunst i dette samarbejde. Jeanett og jeg har deltaget i
et par aftener og vi hænger på. Så samarbejdet er lidt på vågeblus, men vi skal bare spørge
efter hjælp til at få flere unge i klubben, klubudviklingstiltag o.s.v.. Så kan vi få støtte og
hjælp. Morten opfordrede ved sidste møde til at klubber og foreninger støttede noget mere
op om Randers Sportsgalla.
Sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og
andre aktive for deres indsats i det forgangne år.
Og der skal også lyde en særlig en tak til
• Glimt - Redaktricen,
• Handicap-tidtager-pølsemagerholdet.
• Indkøbs - Bodil, som altid sørger for at der er drikkevarer m.v. i huset.
• Web-moster, der sammen med Steffen fik moderniseret vores hjemmeside
Materielindkøb har været en speciel affære i 2011. Dan Automater har sponseret næsten
65.000 kr. ud over klubben i år, resulterende i fire nye Player og en flot turkajak i træ. Vi har
købt to Alito hos Max. Vi har bestilt juniorpagajer, børneveste og en ny turtoer hos Max.
Jeg glæder mig over klubbens sunde økonomi
Naturcenterbyggeriet og de dertil hørende anlægsarbejder har sat sit tydelige præg på vores
omgivelser i 2011. Det trak ud med færdiggørelsen. Indvielsen har netop fundet sted. Det er
nogle rigtigt fine faciliteter. Vi kan drage nytte af en stor P-plads og havnen. Der udestår
genopretning af vores fliseareal, genetablering af græsarealet på nordsiden og flytning af
bommen. Det vil Naturcentret og Randers Kommune sørge for i løbet af foråret.
Til slut vil jeg igen understrege betydningen af, at I møder talstærkt op til klubbens
arrangementer. 2011 har det været et dejligt år, hvor rigtig mange af jer har mødt op til de
fleste af klubbens arrangementer. Det vil jeg på bestyrelsens og egne vegne sige TAK for!
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Formandens beretning blev godkendt, vistnok enstemmigt.
3. Udvalgsberetninger
a. Børn og junior ved Niels Ulrik. Der blev takket for stort arrangement og opbakning
og hjælp fra forældre, hjælpere og instruktører. Mange er startet op og nogle er holdt.
Der møder en stor flok hver mandag. Det nævnes at der er plads til at øge
ambitionerne. Aktiviteter nævnes såsom
Kajakrally, som vist er alle bekendt. Det nævnes, at der kunne være flere der deltager
i løbene. Nøgleord er hygge og samvær, men også det at deltage i en konkurrence.
Der er aftalt 4 løb i 2012.
Tur 2. pinsedag fra Langå til Randers. Målet er oplevelse og det at ro flere km. Der
planlægges flere ture i 2012.
Træning hver mandag med leg og øvelser. Der trænes afveksling, så træningen ikke
kun er en rotur i kendt vand. Børnene og de unge deles op i 3 niveauer begyndere,
øvede, juniorer, hvilket fungerer godt
PaddlePower. Et synlige bevis på udvikling af færdigheder er armbånd med farver.
Det er meget populært. Der blev gået til den med diverse øvelser for at gøre sig
fortjent til det næste bånd i rækken.
PaddlePlay. Består af kajaklege og udfordringer – kun fantasien sætter grænser her.
PaddleBattle Cup deltog vi ikke i i 2011, men planlægger at deltage i 2012.
Tour de Gudenaa deltog Søren i. Han gennemførte flot som årets yngste deltager, 11
år. Søren har deltaget i bla. Havneræs i 2011. Der er plads til flere.
Et mål er at levere roere til ungdomsholdet, hvilket ikke rigtig er lykkedes.
Vi er godt med i forhold til kajakker, pagajer og andet udstyr, men er hele tiden
opmærksomme på at vedligeholde og udbygge vores udstyr.
b. Ungdom ved Dennis. Det nævnes at der er træning hver torsdag hele året rundt. Om
mandagen i rosæsonen trænes i samarbejde med børneholdet. En del har hen over
året forsøgt sig med vores sport, men det er svært at holde på de unge.
c. Begynder ved Esben. Der er afviklet 4 hold med i alt 43 deltagere. I år har det vist
sig at der er mange meget aktive begyndere, hvilket alle glæder sig over. Esben
takkede instruktører og hjælpere. Den kommende sæson er ved at blive planlagt. Der
er instruktørmøde den 21.03.2012. Der opfordres til at flere af klubbens medlemmer
får noget mere uddannelse. Klubben og kommunen betaler
d. Livredder ved Annemarie. Det oplyses, at 11 har bestået livredderprøven. Annemarie
har lavet plan for den kommende sæson, hvilket betyder at den enkelte livredder har
2 til 4 vagter på et år.
e. Polo ved Carsten. Tak til Casper for det store arbejde han udfører. Der har været
deltagelse i flere stævner og holdet har vundet flere kampe. Det går fremad. Der er
indkøbt 2 nye og moderne kajakker og der arbejdes på at få nogle bedre mål.

4

f. Værftet ved Martin. Der efterlyses mere orden og ryddelighed på værftet. Det kan
forventes at værftet aflåses i perioder i den kommende sæson. Det forventes, at der
afholdes kursus i at arbejde med relevante materialer. Der er mange skader på vores
materiel, hvilket forhåbentlig er et udtryk for at vore både bruges meget. Pas nu på
vores kajakker.
g. Huset ved Dennis. Det varme vand og saunaen omtales. Dennis siger, at vi skal
holde fingrene væk fra varmtvandsinstallationen, samt at saunaen er repareret.
Dennis vil gerne have en sms eller en mail hvis et klubmedlem opdager et eller
andet. Tommy orienterer om planer i forhold til nyt varmtvandsanlæg.
4. Regnskab og budget. Regnskab for 2011 gennemgås af Esben, hvorefter det godkendes.
Budgettet for 2012 gennemgås af Esben, hvorefter det godkendes
5. Forslag. Der var ikke indkommet forslag
6. Fastsættelse af kontingent. Esben gennemgås bestyrelsens motivation for stigning i
kontingent. Dels er der kommer flere udgifter til DKF, dels vil man gerne konsolidere sig til
eventuelt at kunne bygge til. En stigning i familietakst til kr. 2100 og seniortakst til kr. 1300
årligt foreslås. Forslaget vedtages med virkning fra 2013.
7. Valg af formand. Tommy genvælges.
8. Valg af 2 bestyrrelsesmedlemmer. Annemette genvælges. Brian Jensen nyvælges.
9. Valg af 2 suppleanter. Flemming genvælges. Trine nyvælges.
10. Valg af revisorer. Brian Kragh genvælges og Ida nyvælges.
11. Evt..
a. Tommy takkede Maria og Ida for indsatsen.
b. Tommy forklarede om nogle ideer med tilbygning af bådehus og måske plads til
trailer.
c. Peter Schmidt opfordrede til at motionsrummet optimeres
d. Carsten foreslår indkøb af yderligere 1 ergometer
e. Jeanett oplyste om aftale med rengøringsfirma. Der gøres rent hv. 14. dag om
vinteren og hver uge om sommeren. Rengøringen er altid om tirsdagen
f. Torben Ravn efterlyste mere information. Måden at give informationer drøftes
herefter. Bla. Glimt, hjemmeside, mailsystem, facebook, opslagstavle. Endvidere
opfordres medlemmerne til at deltage i handicap og efterfølgende hygge, hvor mangt
og meget drøftes
g. Sikkerhed særligt ved vinterroning drøftes. Eva tovholder for evt. sikkerhedskursus
h. Annemarie bliver fremover tovholder for torsdagsroning
i. Tidtagere mv takkedes for deres indsats til handicap. Uden dem ingen handicap
j. Ole m. fl. fik tak for de gule ærter og kagen
Tommy og derefter Brian takkede for god ro og orden og lukkede derefter generalforsamlingen
Randers den 25. februar 2012.
Jørgen Lanng
Ref.
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