Referat Generalforsamling 01.02.2020

1. Valg af dirigent.
Carsten Grøngaard. Han erklærede generalforsamlingen for lovlig i henhold til
vedtægterne. 31 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
2. Formandens beretning.
Flemming nævnte i beretningen
Havneræs som vi dels selv afholder, dels sender deltagere til. Han takkede for
indsatsen i forbindelse med vores havneræs.
Generalforsamlingen med god deltagelse og en god debat
Sæsonstart med standerhejsning
Forårsstart med pudse, polere og rengøring.
Randers City Kajak Maraton, som blev afholdt for sidste gang. Der er ikke så
mange deltagere og der er konkurrence fra i alt 73 arrangementer
kajakarrangementer hen over landet i løbet af sæsonen.
Begynderkurser som var helt fyldt op. Flemming takkede for indsatsen.
Kurserne er med til at sikre en vis tilgang til vores klub.
Sommerferietur til Sverige, som altid har været en succes.
Stævnedeltagelse. Nævnte at Sebastian har været med til DM i sprint.
Tour de Gudenå.
Handicap som fast klubaktivitet. Alle opfordres til at deltage.
Vi har af Randers Kommune fået tilskud til træningsudstyr. Vi mangler plads.
Lyserød lørdag med efterfølgende standerstrygning og fest om aftenen.
Og sidst, men ikke mindst den årlige julefrokost.
Han takkede alle for indsatsen hen over året. Han havde et ønske om at
aktivere endnu flere af klubbens medlemmer.
Beretningen blev godkendt med applaus.
3. Eventuelle beretninger fra udvalg.
Casper Vangsøe. Kajakpolo 8 medlemmer deltager fast.
Tommy Kjær. Begynderudvalget. 48 har gennemført - 34 har taget EPP2.
Udfordring med bemanding til træningsaftener. Måden at afholde kurserne
drøftes løbende. Den nuværende måde fortsættes.
Kurt Bendtzen. Børneudvalg. Mange nye børn. Omkring 30 børn gennem
sæsonen. Tur til Langå. Venskabsklub med Hadsund. Svømmeprøve afholdes

årligt. 20.04.2020 er første gang på vandet. Der ydes en indsats for at få børn
med til stævner.
Per Jensen. Materialeudvalg. Det går godt. Opfordrede til fortsat at passe på
klubbens udstyr.
Henrik Bach. Bådudvalg. Der var ingen bemærkninger. Han var i øvrigt heller
ikke til stede.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter
budgettet for indeværende år.
Aldersfordeling gennemgås. Der er mange roere på +40.
Regnskab, status for 2019 og budget for 2020 blev omdelt og gengennemgået.
Vi betaler ikke for at have penge i sparekassen. Tommy Kjær mente, at kr.
37.000 årligt til forbundet er mange penge. Der findes ikke noget realistisk
alternativ. Tommy spørger ind til indkøb af udstyr. Bestyrelsen beslutter hen
over sommeren, hvorvidt der skal købes nye kajakker. Torben kritiserede
betaling for indsatsen til Tour de Gudenå på kr 5.000 til alle klubber uanset
arbejdsindsats. Emnet tages med til næste møde i komiteen.
Regnskabet og budget godkendes.
5. Rettidigt indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastholdes fra sidste år.
7. Valg af formand.
Flemming genvælges med applaus
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Brian og Annemette genvælges
9. Valg af 2 suppleanter.
Karsten Boll og Peter Schmidt vælges
10.
Valg af revisorer.
Ida Jensen og Brian Kragh genvælges
11.
Eventuelt.
Flemming nævner ”Byen til vandet” og ”Bevæg dig for livet” i relation til
vandsport. Målet er at 75% bliver aktive og 50 % medlem af en klub. Der skal
afholdes et arrangement med et mål om at få flere til at interessere sig for
vandsport. Første gang den 13.06.20 i Udbyhøj. Efterlyser en til at
repræsentere klubben.

Flemming nævner en opgave med at indsamle affald. NUT har tidligere stået
herfor. Der efterlyser et medlem til at stå for indsamling, gerne i samarbejde
med naturskolen.
Stævneudvalg. Heidi melder sig til at tage ansvaret for et sådant.
Brian havde et indlæg omkring vores måske kommende klubhusbyggeri.
Proces i byggeriet gennemgås. Randers Kommune har godkendt vores
ansøgning om nyt byggeri. I dec 2018 sendt i høring. Naturfredningsforening
klager.
Klagenævnet lover svar inden årets udgang 2019, men kan ikke holde dette
løfte. Klagenævnet vil besigtige forholdene i første ½år 2020, men der
foreligger endnu ingen konkret dato.
Først når byggetilladelsen foreligger kan vi komme videre med processen.
Vi venter spændt på besøget fra KBH..
Flemming nævnte, at en seddel med diverse opgaver hænger på tavlen.
Medlemmerne opfordres til at skrive sig på. Hvis vi alle deltager i opgaverne
går alt lettere.
En debat om hvordan klubbens medlemmer informeres fulgte. Klubblad roses.
Henning efterspørger indlæg til glimt. Facebooksiden nævnes og alle opfordres
til at komme med indlæg. Hvordan bliver flere medlemmer aktiveret i
klublivet?
Dirigenten Carsten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og
orden og hvorefter han lukkede årets generalsamling.

