Generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016
Velkomst ved Tommy Kjær
Ca. 40 deltagere, inkl. bestyrelsen
Referent: Linda Kirkeby Lauridsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Carsten Grøngaard blev valgt.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning (se bilag)
Beretningen blev godkendt.
Jeanett Nielsen supplerede med oplysning om, at klubben har modtaget midler fra TrygFonden til indkøb af
30 nye redningsveste, som leveres mandag den 8. februar.

3. Beretninger fra udvalgene
Materialeudvalget - Martin Thomsen
Broerne har været oppe og underlag udskiftet med ædeltræ, hvilket Poul Ibsen-From og Heine Christensen
har været behjælpelige med.
Reparation af 12-15 kajakker i foråret – og det samme i december.
Medlemmer er meget velkomne til at melde sig som hjælpere til reparationsarbejder.
Den digitale rapportering af skader fungerer fint – trods Martins skepsis fra starten.

Kajakpolo-udvalget – Casper Vangsøe
Der er for en rimelig pris etableret et opbevaringsrum til veste.
Fire nye kajakpolo-medlemmer startede i september.
Den 25. september tog et par kajakpolo-udøvere del i Schools on the run-arrangement – skoleelever kunne
deltage i forskellige sportsgrene, hvoraf kajakpolo var en af dem. Vi er velkomne igen i 2016.
Indkøb af ny polo-kajak, hvorefter vi har 12 i alt.
Der har været 32 træninger i årets løb. Gennemsnitlig medlemsdeltagelse har været 9-10 pr. gang.

Svømmeudvalget – Anne Marie Pape
P.t. har vi 7 livreddere på livredderholdet – der ønskes gerne flere, hvorfor Anne Marie opfordrede
medlemmerne til at melde sig.
Velkommen – når der startes op igen til august.

Børne-, junior- og ungdomsudvalget – Niels Ulrik Teisner
Blandt børn og unge kaldes klubben for Kage- og kajakklubben ☺
Det går fantastisk på børne-/junior- og ungdomsholdet, som i alt består af 25-30 medlemmer.
Der er lidt udskiftning – mange er stabile – andre mindre stabile.
Niels Ulrik roste instruktører og hjælpere for deres store engagement – ligesom forældrene er meget aktive
– specielt med kagelevering.
Man har i årets løb deltaget i Kajakrallyer i Nibe, Skive og Randers – spændende at se nyt ro-vand.
I Tour de Gudenaa deltog David, Martin og Philip Kudahl, Bjørn K. Simonsen, Søren Ø. Ravn og Anders
Schmidt.
I DM Maraton deltog Philip Kudahl og Bjørn K. Simonsen.
Ambitioner om at få mange deltagere med til Paddle Battle Cup deltes ikke af mange. Ingen deltog i 2015.
PBC passer måske ikke så godt til vores roere.
Specielt Philip Kudahl, Søren Ø. Ravn og Bjørn K. Simonsen ønsker større udfordringer, og Jesper Schmidt
har beredvilligt stillet sig til rådighed for yderligere træning – tak til Jesper for stor indsats indtil nu.
2. pinsedag gennemførtes traditionen tro rotur fra Ulstrup/Langå og hjem til Randers med efterfølgende
hygge i klubhuset.
Mulighed for støtte fra DKF til aktiviteter. Det har været overvejet at udvide kajak-rally-konceptet med
ekstra aktiviteter, men det kniber med ressourcer til dette. Kører videre som det er nu.
Niels Ulrik sluttede med at takke alle involverede for hjælp i den forgangne sæson – ikke mindst Henning
Sørensen. I sæsonen 2016 kommer til at mangle et par instruktører, hvorfor Niels Ulrik opfordrede
medlemmerne til at melde sig som hjælper for børn og unge.

Bådudvalget – Henrik Bach Christensen
Der er foretaget klarlægning af både samt overblik over både, der roes i. De ældste og ringeste både skal
udskiftes.
Kalkulation for kapitalbehov udarbejdet og bruges ved budgetlægning.
Vi har 10-12 både, som er udtjent mere eller mindre.
Proces for udskiftning er i gang. I 2015 er indkøbt 4 nye både + en børnebåd.
Ved Standerstrygningen blev en del både bortauktioneret, men det var ikke det vilde beløb, der kom ind
ved den lejlighed. Vi skal prøve at afhænde de gamle både på anden vis. Henrik udarbejder salgsliste.

Vi har en række gamle kap-både, som ikke anvendes. Der skal nyere både til.
Henrik er alene i båd-udvalget og der opfordredes til at melde sig til udvalget.
Bemærkning fra Niels Ulrik Teisner: Nogle begyndere har efterlyst en oversigt, der viser forskellen på
bådene.
Henrik er i gang med den og efterlyste nogle, der kunne være med til at lave en sådan liste.
Bemærkning fra Casper Vangsøe: Salg af kajakker kan ske via FB.
Henrik oplyste, at der ER solgt et par stykker ad denne vej.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet for
indeværende år
Brian Jensen kunne ikke deltage i generalforsamlingen, hvorfor Anja Boll foretog fremlæggelsen af regnskab
og budget.
Indledende bemærkninger:
Senere på Generalforsamlingen vil blive gennemgået et punkt omkring kontingent-fastlæggelse. I forhold til
budgettet er det forudsat, at forslaget godkendes.
Der opspares 100.000 kr. til nyt klubhus.
Der afsættes 30.000 kr. til indkøb af nye både.

Bemærkninger til regnskabet:
Overskud blev lidt højere end budgetteret, realiseret 166 tkr. mod 120 tkr. Budgettet for 2016 er sat lidt
lavere pga. færre medlemmer ved årets start - 264 medlemmer.
Budgetteret tilskud fra kommunen for 2016 lidt mindre grundet færre medlemmer.
Der er budgetteret med samme antal nye medlemmer som i 2015.
Salg af klubtrøjer er ikke medregnet.
Der er ikke budgetteret med tilskud til Kajakcity-maraton – der kan søges igen.
Bygningssiden:
Ikke været de store udgifter til vedligeholdelse, forsikring og nøgler.
Budgetteret med en lille stigning i 2016 til el og vand.
Kajakker og rekvisitter:
Budgetteret udgift til pagajer og veste er lidt mindre end i 2015.
Inventar:
I 2015 sat nye skabe op i opholdsrum.

Budgetteret med 10.000 i 2016.
Aktiviteter:
Stævner – ingen afsted i 2015 (hvilket ikke var helt korrekt, idet Johnny Schmidt oplyste, at Jesper Schmidt
har deltaget i DM i maraton, men har selv betalt startgebyr og kørsel).
Kajakpolo – brugt penge til kajak.
Børne- og ungdomsholdet – billige i drift – budget sat ned.
Klubdrift – budget holder – klubblad sat ned fra 3 til 2 udgivelser.
Administration budgetteret med lidt mere end i 2015 – porto, lidt til møder, telefoni m.v.

Alt i alt er der budgetteret med lidt mindre udgifter i 2016 og samlet set budgetteret med mindre resultat
for 2016.

Balance pr. 31. december 2015
Bygninger og inventar i alt: 1.882.926
Likvid beholdning i alt: 373.444

Årsregnskabet blev godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag (dvs. er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens sikkerhedsbestemmelser (se bilag)
Baggrund for forslag:
Sikkerhedsbestemmelser vedtaget sidste år er taget alvorligt af medlemmerne, men to ting – hvorvidt
frigivne roere må ro alene på åbent vand og i mørke - har givet anledning til snak vedr. EPP 2.
Casper Vangsøe bemærkede, at han ikke har været på begynderkursus og ror i øvrigt sjældent på åen. Hvad
gør han i forhold til EPP2-bevis?
Hertil svaredes, at der skal dokumenteres niveau som EPP2. Hvis man ER frigivet, har man dokumentation.
Der mangler formentlig opdatering vedr. dette på DKF’s hjemmeside.
Flemming Drescher nævnte, at man sagtens kan ro hos os selv - men ikke i en anden klub - uden bevis.
Gennemførelse af EPP2-bevis er nødvendigt.
Henrik Bach oplyste, at hvis man f.eks. vil ro Tour de Gudenaa skal man have ro-kendskab svarende til
EPP2-niveau og kortet gør det nemmest at bevise, at man har niveauet.

Niels Ulrik Teisner nævnte, at EPP-systemet efterhånden har været gennemført i mange år og har for langt
de flestes vedkommende været en formsag at gennemføre.
Keld mente, at det kunne være svært at registrere og tungt at vedligeholde, om medlemmerne har og
bibeholder EPP2-niveau.
Niels Ulrik mente ikke, at prøven skal aflægges hvert år, men hvis man skal med på ture og låne grej fra
klubben, så er det fornuftigt at sige, at man f.eks. i seneste kalenderår har roet til en vis rutine. Der skal ikke
tænkes administration.
Problematikken omkring den fornødne sikkerhed og rutine kan evt. tages op ved næste bearbejdning af
bestemmelserne.
Der var bred enighed om, at bestyrelsens forslag er et godt skridt på vejen. Der var ligeledes enighed om, at
det er klubbens ansvar at sætte rammerne, men det enkelte medlems eget ansvar at være up-to-date til at
ro på diverse vande.
Steffen Madsen spurgte, om bestemmelserne i de med rødt markerede felter SKAL overholdes. Begyndere
var i tvivl om, hvorvidt de måtte ro eller ej i vinter.
Jeanett Nielsen kvitterede med, at dette spørgsmål kommer op hvert år. Skal nok tages op hvert efterår.
Georg Bentsen bemærkede, at det er positivt, at man har indført EPP2-beviset. Tidligere skulle man være to
på vandet, og man fik ingen nøgle.
Tommy nævnte afslutningsvist, at reglerne har to formål – dels roernes sikkerhed i klubben og dels, at vi
sætter niveau for begynderes brug af grej.
Bestyrelsens forslag til ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Jarl Udsen foreslår opsætning af web-kamera
Forslag om, at der sættes et web-kamera op på klubhuset, som peger ud over åen således, at vi via
internettet kan se, hvordan ro-forholdene er.
Karsten Boll har undersøgt regler for web-kamera. Hvis vi skal kunne se vandet, vil vi kunne se personer,
der kommer forbi, og det må vi ikke.
Alternativt skal det sidde helt ude ved vandet.
Brian Kragh mente, at bådebroen ikke er et offentligt sted. Vi skal ikke spørge, men bare opsætte kamera.
Bodil Nielsen spurgte i den forbindelse, om det kunne have betydning, hvis stien blev lukket, som det er
planlagt.
Poul Ibsen-From foreslog at sætte kameraet højere oppe – evt. på flagstangen.
Der var enighed om, at forslaget om et web-kamera er godt – men regler for det bør undersøges nøje.
Heidi Grøngaard Mikkelsen supplerede med, at det gælder som en registrering – og skal anmeldes og
godkendes.

Der diskuteredes lidt frem og tilbage om, hvad vi gør, hvis vi kan få lov til at sætte et kamera op, og det blev
besluttet, at under betingelse af, at det kan lade sig gøre, er forslaget vedtaget, og bestyrelsen har mandat
til at arbejde videre med det.

Jarl Udsen foreslår opsætning af sæbedispensere (med indhold) i baderum
Forslag ikke godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller, at vi hæver kontingentet.
Senior
Familie
Junior
Passiv
Gæst

Nuværende - årligt
1.400
2.250
800
300
700

Fremover – årligt
1.500
2.400
825
325
750

Kassereren havde lavet et grundigt forarbejde, og der fremvistes en liste over en del klubbers kontingenter,
hvoraf kunne ses, at Gudenaa ligger i den billigste halvdel i forhold til de andre klubber.
Tommy Kjær nævnte, at forhøjelsen er et udslag af, at vi så kan bibeholde kajak-bestanden samt lægge
100.000 til side til nyt klubhus.
Casper Vangsøe spurgte, om kontingentet vil falde, når klubhus er bygget, hvortil Tommy svarede, at
kontingentfastsættelse hvert år behandles ud fra, hvad der er i pipeline.
Der er lagt en plan for opsparing til klubhus, og det er et par år siden, vi havde kontingentstigning sidst.
Kontingentforhøjelsen blev herefter enstemmigt vedtaget.

7. Valg af formand
Tommy blev genvalgt.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Annemette Bering stiller op til bestyrelsen som afløser for Anja Boll.
Annemette blev valgt og Brian Hvid Jensen blev genvalgt.

9. Valg af 2 suppleanter
Heidi Grøngaard Mikkelsen og Anne Holme blev genvalgt.

10. Valg af revisorer
Brian Kragh og Ida Jensen blev genvalgt.

11. Eventuelt
Nyt klubhus
Tommy fortalte om planerne for det nye klubhus.
Vi har p.t. 300.000 kr. – mål inden vi begynder at søge om tilskud er, at vi vil have 500.000 kr. selv – det gør
det nemmere at søge fonde. Formentlig om et par år kan vi begynde.
I 2016 opstilles krav og forventninger til det nye klubhus – bestyrelsen vil meget gerne have medlemmers
input og idéer. Kommunen skal søges. Arealudvidelse er ikke muligt – det må ikke være større end nu, set
fra vandet.
Haft besøg af arkitekt-praktikanter fra Aalborg universitet, som vil komme med forslag til byggeriet.
Det er stort set gratis at bruge studerende, som kan bruge opgaven som en slags projekt. De har fået
lokalplaner og plantegninger, taget billeder m.v. – det koster os kun kørsel og øvrige driftsudgifter.
Projektet fremlægges af de studerende formentlig en gang til efteråret, men vi skal nok på et tidspunkt
have en rigtig arkitekt på opgaven.
Færdigt projekt skal foreligge primo 2017 – så vi kan komme i gang med at indhente priser og tilskud hos
fonde, byggetilladelser og øvrige myndighedsgodkendelser.
Grunden, huset ligger på, er lejet grund, så der skal også genforhandles lejekontrakt med kommunen, så vi
har en periode, der kan bruges til noget.
Håber på et GO ultimo 2017, så vi har et nyt klubhus i foråret 2018.
Der bliver formentlig en periode med bad i åen og omklædning i containere.
Der blev opfordret til, at medlemmerne sender idéer og ønsker til huset og indretningen til bestyrelsens via
mail.

Ny begynderkursus-struktur
Niels Ulrik Teisner gennemgik oplæg til nyt begynder-struktur (se bilag)
Begrundelse for den nye struktur: Mere kvalitet i begynderkurserne og fastholdelse af begynderne.
Vigtige points ved ny struktur:
Holdånd på holdene er vigtig.
Det vil blive muligt at bruge instruktørressourcerne bedre.
Indmeldelse efter første uge gør, at vi kun bruger ressourcer på indmeldte roere.

Karsten Boll spurgte:
Hvordan håndteres det efter uge 26, hvis 40 stiller op? Der lægges op til, at man SKAL komme tirsdage og
torsdage.
Niels Ulrik: Vi tror, det er et luksusproblem. Erfaringer fra 2015 siger, at der max. har været 6-7 personer,
men tror dog, at der nok kommer flere efter den nye struktur.
Georg Bentsen spurgte:
Gøres der noget specielt for andetårs-begyndere?
Niels Ulrik: Har overvejet en opsamling for tidligere års begyndere. Håber, at nogen vil hjælp til på et
opsamlingsheat.
Henrik Bach Christensen bemærkede, at det var hans indtryk, at ca. halvdelen er interesseret i at melde sig
ind i klubben, hvilket også erfaringen siger. I 2015 er ca. 30 meldt ind.
Peter Grøn spurgte, om vi har kajakker nok til så mange, hvortil Henrik og Tommys svarede, at så må
begyndere også kunne ro i røde både.
Steffen foreslog, at der evt. laves et vinterforberedelseskursus i efteråret, hvilket også Merete Hansen, som
er begynder fra 2015, ytrede ønske om.
Karen Galatius spurgte, om begyndere, der ikke melder sig ind, får noget yderligere, hvortil svaredes, at vi
kan give et EPP1-bevis. Jan Kudahl foreslog herefter, at de så evt. kan give et yderligere beløb for at få
EPP2-bevis.
Der er introduktionsmøde for begyndere den 27. april kl. 19.
Begynderholdene er i uge 20, 21, 23 og 24 – og der er taget højde for helligdage på nær en enkelt.

Niels Ulrik Teisner oplyste afslutningsvis, at udvalget bag den nye begynder-struktur desværre var kommet
til at afkoble vores egentlige begynderudvalg – Annemette og Esben. De ER efterfølgende informeret.

Instruktører
Casper Vangsøe mente, at Instruktør-indsatsen er forskellig og burde ensrettes.
Niels Ulrik Teisner oplyste, at Per Spejder kommer i klubben lørdag den 16. april og laver et 6-timers kursus
for os – primært for nye instruktører.
Trine Jørgensen spurgte, om vi selv kan uddanne instruktør 1’ere.
Niels Ulrik Teisner svarede, at det kan vi. Man øver sig som hjælpere på begynderholdene, hvorefter Per
Spejder-dagen sparker instruktøruddannelsen i gang.
Vi tilstræber at gøre instruktør 1’erne færdige inden årets begynderhold. Instruktør 1’ere kan instruere og
hjælpe, men det er instruktør 2’ere, der har ansvaret for holdet.
Niels Ulrik Teisner slog fast, at tidligere års hjælpere har gjort et godt stykke arbejde, og det er ikke et must
at uddanne sig til instruktør 1’er for at være hjælper. Uddannelsen er for at give instruktør 1’erne flere
redskaber i hånden.

Flemming Drescher har udarbejdet en liste over de hjælpere/instruktører, der har været tidligere. Nye kan
skrive sig på og alle skal skrive på, hvad de har lyst til fremover.
Niels Ulrik Teisner anbefalede interesserede instruktører at melde sig til Instruktør-weekend i Kerteminde i
maj. Betales af klubben og kan varmt anbefales.

Førstehjælpskursus
Der afholdes et førstehjælpskursus (max. 15 deltagere) søndag den 6. marts kl. 9-15 i klubhuset. Flemming
Drescher har et link, hvor man kan melde sig til.
Kurset er et must for at få instruktør 1-bevis!

Sidst, men ikke mindst:
– uddeling af pokaler ved Tommy
Herrernes km-pokal: Johnny Schmidt – 4.004 km
Damernes km-pokal: Heidi Mikkelsen – 1.512 km
Ungdom km-pokal: Philip Kudahl – 1.277 km
Børn km-pokal: David Kudahl – 443 km
Årets begynder: Georg Bentsen – 413 km
Handikap: Philip Kudahl
Bemærkelsesværdighedspokalen: Lone og Jan Kudahl – for fælles vandgang til klubmesterskabet ☺

Derudover blev der uddelt vingaver:
Martin - som tak for indsatsen som bådreparatør, bænk- og bordreparatør.
Anja - som tak for arbejdet i bestyrelsen
Henrik - som tak for arbejdet med kajak-materialet
Niels Ulrik - som tak for stort børne-/ungdoms- og begynder-arbejde
Annemarie Pape - som tak for arbejdet som livredder

Tak for i år
Dirigent: Tak for forholdsvis god ro og orden.

