1. Valg af dirigent.
Carsten Grøngaard. Han erklærede generalforsamlingen for lovlig i
henhold l vedtægterne. 31 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
2. Formandens beretning.
Flemming sagde blandt andet.
”Så er der gået endnu et år i kano- & kajakklubben ”Gudenaa”. Året
2019 har budt på masser af gode oplevelser for såvel nye som gamle
medlemmer. Jeg vil prøve at genopfriske nogle af årets begivenheder
her.
Året startede med at havneræs for 64 gennemførte kajakker, eller 74
roere, som igen var rig g godt planlagt og gennemført af vores mange
frivillige hjælpere.
Dere er årets generalforsamling, som igen var godt repræsenteret af
klubbens medlemmer. Selve generalforsamlingen forløb, som
sædvanlig, s lle og roligt og uden de store diskussioner. Henrik Bach
blev valgt ind i bestyrelsen, idet Steﬀen ikke modtog genvalg og der så
blev rokeret lidt rundt. Flemming blev valgt som formand, Per Jensen og
Lars Bentzen blev valgt som suppleanter i stedet for Henrik Bach og Nils
Weis, som ikke kunne få den l at række (der var vist noget med et
sommerhus oppe nordpå).
Så kommer vi l sæsonstart, første lørdag i april, hvor vi ﬁk hejst vores
klubstander i toppen af ﬂagstangen. Igen holdt vi pudse/polere dag om
formiddagen, så alle klubbens kajakker var klar l den nye sæson. Jeg vil
gerne takke de medlemmer der igen gjorde det muligt, både at få alle
kajakkerne poleret, men også gjort forårsrent inde i klubhuset.
Sidste søndag i maj a oldt vi Randers City Kajak Maraton, foreløbig for
sidste gang. En af grundene l vi har stoppet RCKM er de mange
mo onsstævner der bliver a oldt rundt om i landet. Af DKF kalender
fremgår at der i 2019 blev a oldt 73 arrangementer. Det er i
gennemsnit 3 arrangementer pr weekend hen over sommeren. Vi
kunne i 2019 samle 38 kajakker l vores RCKM, kombineret med at det
kneb med at få frivillige hjælpere l at afvikle løbet.
Årets begynderkurser var booket godt op i 2019, og vi ﬁk mange nye
klubkammerater hen over sæsonen. Jeg vil gerne byde alle velkommen i
klubben.

Sommerferieturen l Högsbyn i uge 29 var, som sædvanlig, en kanon
god uge. Det var igen i år rig g godt vejr og masser af ture rundt i
nærområdet.
Vi har i 2019 været repræsenteret l ﬂere stævner. Bl.a. har Sebas an
været med l DM sprint, hvor det blev l en 23. plads på 500M og en
25. plads på 2500M. Samme Sebas an var sammen med Victor med i
årets Tour De Gudenå, hvor de begge roede ener kajak 23 km fra
Ulstrup l Randers på under 2 mer. Godt kæmpet. Glæder mig på
klubbens vegne l at se hvor godt det kommer l at gå dem begge i
frem den.
Vi har ha vores handicap hygge hver onsdag i forårs- og
e erårsmånederne. Det har været fedt at der har været så mange med,
savner dog fortsat at se nogle ﬂere af børneroerne og meget gerne
nogle ﬂere af de nye medlemmer af klubben.
Vi har også i forgangne år været så heldige at få bevilget en pose penge
l køb af nyt træningsudstyr. Det har resulteret i at vores beskedne
styrketræningsrum har fået nyt udstyr, samt vi har fået et ekstra
ro-ergometer. Så nu er der endnu en grund l at vi skal have udvidet for
at få plads l det hele.
Den første lørdag i oktober var som dligere år, lyserød lørdag,
standerstrygning og fest om a enen. Jeane havde igen teten på
Lyserød lørdag, og igen i år havde hun fået stablet et rig g godt
arrangement på benene. Masser af kvindelige roere primært fra Jylland,
og næsten alle klædt i mere eller mindre lyserøde farver. E er lyserød
lørdag, blev vores klubstander strøget fra ﬂagstangen med klubmøde og
masser af kaﬀe og kage.
Afslutning på året, var med den årlige julefrokost og nytårsroning. Også
disse arrangementer var med en god stemning og masser af glade
medlemmer.
Tak for året 2019 l alle i bestyrelsen og alle udvalg for det kæmpe
stykke arbejde I har gjort. Jeg håber 2020 bliver året hvor vi får
godkendelse l byggeri, så vi kan videre i det projekt.
Sidst takkede Flemming alle for indsatsen hen over året. Han havde et
ønske om at ak vere 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 l træningsa ener. Måden at a olde
kurserne drø es løbende. Den nuværende måde fortsæ es.
Kurt Bendtzen. Børneudvalg. Mange nye børn. Omkring 30 børn
gennem sæsonen. Tur l Langå. Venskabsklub med Hadsund.
Svømmeprøve a oldes årligt. 20.04.2020 er første gang på vandet. Der
ydes en indsats for at få børn med l stævner.
Per Jensen. Materialeudvalg. Det går godt. Opfordrede l fortsat at
passe på klubbens udstyr.
Henrik Bach. Bådudvalg. Der var ingen bemærkninger. Han var i øvrigt
heller ikke l stede.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og
dere er budge et 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 l forbundet er mange penge. Der
ﬁndes ikke noget realis sk alterna v. Tommy spørger ind l indkøb af
udstyr. Bestyrelsen beslu er hen over sommeren, hvorvidt der skal
købes nye kajakker. Torben kri serede betaling for indsatsen l Tour de
Gudenå på kr 5.000 l alle klubber uanset arbejdsindsats. Emnet tages
med l næste møde i komiteen.
Regnskabet og budget godkendes.
5. Re digt indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Fastsæ else af kon ngent.
Kon ngent fastholdes fra sidste år.
7. Valg af formand.
Flemming genvælges med applaus
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Brian og Anneme e genvælges
9. Valg af 2 suppleanter.
Carsten Boll og Peter Schmidt vælges
10. Valg af revisorer.

Ida Jensen og Brian Kragh genvælges
11. Eventuelt.
Flemming nævner ”Byen l vandet” og ”Bevæg dig for livet” i rela on l
vandsport. Målet er at 75% bliver ak ve og 50 % medlem af en klub.
Der skal a oldes et arrangement med et mål om at få ﬂere l at
interessere sig for vandsport. Første gang den 13.06.20 i Udbyhøj.
E erlyser en l at repræsentere klubben.
Flemming nævner en opgave med at indsamle aﬀald. NUT har dligere
stået herfor. Der e erlyser et medlem l at stå for indsamling, gerne i
samarbejde med naturskolen.
Stævneudvalg. Heidi melder sig l 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
de e lø e. Klagenævnet vil besig ge forholdene i første ½år 2020, men
der foreligger endnu ingen konkret dato.
Først når bygge lladelsen 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 l at skrive sig på. Hvis vi alle deltager i
opgaverne går alt le ere.
En debat om hvordan klubbens medlemmer informeres fulgte. Klubblad
roses. Henning e erspørger indlæg l glimt. Facebooksiden nævnes og
alle opfordres l at komme med indlæg. Hvordan bliver ﬂere
medlemmer ak veret i klublivet?
Dirigenten Carsten slu ede generalforsamlingen med at takke for god
ro og orden og hvore er han lukkede årets generalsamling.

