
        

 

 

Indbydelse til generalforsamling i 

Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i 

klubhuset 

Fællesroningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Eventuelle beretninger fra udvalg. 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, 

og derefter budgettet for indeværende år. 

5. Rettidigt indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af formand. 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

9. Valg af 2 suppleanter. 

10. Valg af revisorer. 

11. Eventuelt. 

 

Vel mødt  

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 



        

Ad. Pkt 5: Rettidigt indkomne forslag: 
Bestyrelsen har i.h.t. vedtægternes 7.5 opdateret 
sikkerhedsreglementet til godkendelse af 
generalforsamlingen (vedlagt) 
Husk hvis du har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal de i.h.t. vedtægterne § 6.5. være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 

 

Ad. Pkt 6: Fastsættelse af kontingent: 
 Bestyrelsen har følgende forslag til kontingentændring: 

  Nuværende Fremover 

 Senior 1.400 kr. årligt 1.500 kr. årligt 
 Familie 2.250 kr. årligt 2.400 kr. årligt 
 Junior     800 kr. årligt     825 kr. årligt 
 Passiv     300 kr. årligt     325 kr. årligt  
 Gæste     700 kr. årligt    750 kr. årligt 
 

Ad. Pkt 7: Valg af formand: 
 På valg: Tommy Kjær (modtager genvalg) 

 
Ad. Pkt 8: Valg af 2 bestyrelses medlemmer: 
 På valg: Brian Jensen (modtager genvalg) 
  Anja Boll (modtager ikke genvalg) 

Ad. Pkt 9: Valg af 2 suppleanter: 
 På valg: Anne Holme (modtager genvalg) 
  Heidi Grøngaard Mikkelsen (modtager genvalg) 
 

Ad. Pkt 10: Valg af revisorer: 
 På valg: Ida Jensen (modtager genvalg) 
  Brian Kragh (modtager genvalg) 
 

 

 



        

 

 

Forslag til ændring af klubbens sikkerhedsbestemmelser: 

a) Det bliver et krav for almindelig frigivelse at have bevis for EPP2 niveau (§ 4.2) 

b) Der ændres (indskrænkning) i frigivne roeres rorettigheder (§ 4.4): 

·         Må ro alene på åbent vand: Nej 

·         Må ro alene i mørke: Nej 

·         Må ro alene 1/10 – 1/5: Nej 

Ændringer medfører forslag til følgende ændringer i sikkerhedsbestemmelserne for Kano- og 

Kajakklubben Gudenaa 

Forslag til ændring i § 4.2 Almindelig frigivelse 

Nuværende formulering: 

§ 4.2 Almindelig frigivelse 

En roer er frigivet, det vil sige må ro alene, i en bådtype når vedkommende 

·         er fyldt 12 år 

·         har aflagt klubbens svømmeprøve på 600 m 

·         har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser med en instruktør 

·         har opnået kendskab til Søvejsreglerne som beskrevet i “Lov og ret på vandet” fra Søsportens 

Sikkerhedsråd 

·         har gennemført begynderkursus eller over for bestyrelsen dokumenteret, at tilsvarende 

færdigheder er opnået f.eks. under medlemsskab af en anden klub under DKF 

Frigivne børn og unge mellem 12 og 15 år må, hvis de ror alene, kun ro på Gudenåen og Nørreåen. 

Forslag til ny formulering: 

§ 4.2 Almindelig frigivelse 

En roer er frigivet, det vil sige må ro alene, i en bådtype når vedkommende 

·         er fyldt 12 år 

·         har aflagt klubbens svømmeprøve på 600 m 

·         har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser med en instruktør 

·         har opnået kendskab til Søvejsreglerne som beskrevet i “Lov og ret på vandet” fra Søsportens 

Sikkerhedsråd 



        

·         har gennemført begynderkursus eller over for bestyrelsen dokumenteret, at 

tilsvarende færdigheder er opnået f.eks. under medlemsskab af en anden 

klub under DKF 

·         har dokumentation for EPP2 niveau 

Frigivne børn og unge mellem 12 og 15 år må, hvis de ror alene, kun ro på Gudenåen og Nørreåen. 

Forslag til ændring i § 4.4 Rorettigheder som skema 

Nuværende formulering: 

§ 4.4 Rorettigheder som skema 

Oversigt over rorettigheder fremgår af nedenstående skema. 

 

Må ro med 

frigivne 

roere over 

18 år i både 

mærket: 

“Begynder” 

Må ro alene 

i klubbåde 

mærket: 

“Begynder” 

Må ro i 

både 

mærket: 

“Øvede” 

Må ro i 

både 

mærket: 

“Kap” 

Må ro 

alene 

på 

åbent 

vand 

Må ro 

alene i 

mørke* 

Må 

ro 

alene 

1/10-

1/5* 

Må ro uden 

redningsvest 

1/5-1/10** 

(vesten skal 

altid være i 

båden) 

Børn over 

8- under 

12 år* Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Gæster Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Ikke 

frigivne 

roere* Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Frigivne 

roere Ja Ja Nej Nej Ja*** Ja Ja Ja 

Øvede 

roere Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Erfarne 

roere Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Roere med 

særlig 

tilladelse 

fra 

bestyrelse 

eller 

instruktør Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

* Roeren skal altid bære vest. 

** Børn og unge under 14 år skal altid bære vest. 



        

*** Frigivne børn og unge mellem 12 og 15 år må, hvis de ror alene, kun ro på 

Gudenåen og Nørreåen. 

 

Forslag til ny formulering: 

§ 4.4 Rorettigheder som skema 

Oversigt over rorettigheder fremgår af nedenstående skema. 

 

Må ro med 

frigivne 

roere over 

18 år i både 

mærket: 

“Begynder” 

Må ro alene 

i klubbåde 

mærket: 

“Begynder” 

Må ro i 

både 

mærket: 

“Øvede” 

Må ro i 

både 

mærket: 

“Kap” 

Må 

ro 

alene 

på 

åbent 

vand 

Må ro 

alene i 

mørke* 

Må 

ro 

alene 

1/10-

1/5* 

Må ro uden 

redningsvest 

1/5-1/10** 

(vesten skal 

altid være i 

båden) 

Børn over 

8- under 

12 år* Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Gæster Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Ikke 

frigivne 

roere* Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Frigivne 

roere Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Øvede 

roere Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Erfarne 

roere Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Roere med 

særlig 

tilladelse 

fra 

bestyrelse 

eller 

instruktør Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

* Roeren skal altid bære vest. 

** Børn og unge under 14 år skal altid bære vest. 

 


