Referat fra generalforsamlingen 2018 i Gudenaa
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Henrik Bach Christensen. Han er valgt.
Dirigent konstaterer, at GF er lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
”Kære medlemmer - kære bestyrelse – igen har jeg måttet plukke...
Jeg havde håbet på at denne generalforsamling skulle finde sted i en skurvogn(!) for i
2017 havde vi regnet med at tage det første spadestik til vores nye klubhus, men så let
skulle det ikke gå...
Året startede med vores Havneræs, igen dygtigt iscenesat af Heidi og med dejligt mange
hjælpere til at få det hele til at klappe! Vejret var ikke værd at skrive hjem om og vi havde
en enkelt episode med et par piger, der væltede...
Så kom generalforsamlingen, hvor der (også) blev snakket en hel del klubhus - som der
også blev resten af året. Flere møder med kommunen, hvor de gang på gang vendte
tommelfingeren ned for vores ønskeprojekt. Lige nu er der snart et af Brian velskrevet brev
på vej til de nye medlemmer i Teknik og Miljø, der fortæller om vore ønsker og den
modstand vi støder på hos kommunens embedsmænd og – kvinder. Så må vi se, hvordan
de reagerer. Set i forhold til de planer kommunen selv har med at forandre i naturen i
området, er deres betænkeligheder ved vores projekt svære at acceptere og forstå!
Foråret kom: Begynderkurserne er fortsat vores vigtigste kilde til nye medlemmer og også i
2017 blev der gennemfør fire kurser. Desværre ikke med fyldte hold. Så kun 36 roere kom
igennem kurset, hvor IPP2-prøven nu er en fast del af kurset. Prøven skal bestås, hvis
man skal frigives som roer i KKG. Vi tror på at vores øgede fokus på begyndernes teknik
og færdigheder vil resultere i bedre roere og fastholdelse af flere medlemmer - sammen
med begyndermødet og startup-roningen med sidste års begyndere.
Og apropos teknik; Heidi pisker fortsat de unge roere og hun smiler glad, når hun fortæller
om deres træningsiver og fremskridt.
__________
Gudenaa har også i år haft roere med til årets større konkurrencer:
Til DM marathon gik det igenrigtig fint for vore deltagende roere; sølv til Heidi K1/+45 OG
bronze i K2/+40!!, Jesper Schmidt nr. 7 i k1/+35 og Anders og Bjørn blev hhv. nr. 9 og 10 i
U18.
Tour de Gudenaa havde 50 års jubilæum i 2017. Om det var derfor - eller det var et sidste
farvel til løbet ved jeg ikke, men vi havde rekord mange deltagere med 20 roere, hvoraf 6

placerede sig i top tre i deres respektive klasser! Der var sat flere sideløbende aktiviteter i
værk omkring selve kajakløbet og det lykkedes arrangørerne at få deltagerantallet over
smertegrænsen på 500 roere og det er allerede meldt ud at løbet også afvikles i 2018,
men betragtelige tilskud fra de involverede kommuner hænger økonomien fortsat ikke
sammen.
Vores egen hancicap endte i 2017 med at en toer for en meget sjælden gangs skyld løb
med sejren og det var ovenikøbet en familietoer.
___________
Vi afsluttede sæsonen på bedste vis med Lyserød Lørdag, standerstrygning og
standerstrygningsfest lørdag den 7. oktober. Dejligt med endnu en gang at have mange
deltagere til kvindeløbet (over 80!) og det kan godt være det næsten er blevet rutine for dig
Jeanette - men du gør det fortsat supergodt!
Ved den efterfølgende standerstrygning måtte de mere end 30 medlemmer nærmest
skubbes udenfor i det kedelige vejr. Så vi fik - med Martins kyndige hjælp - hurtigt sænket
standeren og hejst vimplen, råbt hurra for klubben og så var det ellers ind i tørvejr og
varme til kage og kaffe!
Om aftenen havde vi så standerstrygningsfest med ølsmagning ved Lars Christiansen - en
rigtig hyggelig aften med rigtig god mad, som Annemette havde kreeret og med meget
godt, men også noget lidt specielt, øl - spændende smagning! Det er altid en go’ oplevelse
at møde et menneske, der brænder for sin interesse. Året næstsidste arrangement var
julefrokosten (40 deltagere…!)og er der én ting der skal fremhæves herfra, må det være
Peters hjemmelavede porsesnaps lavet på svensk porse – nøj, hvor den smagte!!!
Den gode trend med mange fremmødte til arrangementerne i klubben, som vi oplevede
sidste år fortsatte heldigvis i 2017 og det toppede ved nytårsroningen, hvor der mødte
næsten 50 medlemmer op og heraf var ca. halvdelen ude at ro i det kedelige vejr. Og jeg
har sagt det før, men det kan ikke understreges nok: Stort fremmøde ved klubbens
arrangementer er den primære energikilde for bestyrelsen. Tak til jer alle!
Vintersæsonens gennemgående aktiviteter (lørdagsroning og svømning) for alle
medlemmer er allerede i kalenderen og nye aktiviteter i foråret 2018 kommer i kalenderen
så hurtigt som muligt. Planerne for uddannelse af flere instruktører er ved at falde endeligt
på plads. Det omfatter blandt andet førstehjælpskursus, IPP3-kursus, instruktør 2 kursus
og instruktør-teknikkursus med Per Spejder. Anette, Lars og Søren har allerede meldt sig
på til instruktør 2 uddannelsen, men vi kan og må gerne være flere.
__________
I år har et par af de gode kræfter i klubben valgt at stoppe...nej, ikke med at ro eller være
medlem, men med.... Klubben vil derfor gerne sige tak til Martin for hans mangeårige slid
med at reparere kajakker. Det har ind imellem været et Sisyfos-arbejde, men selvom du af
og til har brokket dig over antal og alvorlighed, har du alligevel taget fat. Tusind tak!
Afløserne er heldigvis klar; Per og Mikkel, hvor vi har aftalt en undervisnings-eftermiddag

hos Struer Kajak. Den er dog strandet lidt på at vi pt. Ikke har nogle skadede kajakker de
kan øve sig på…!
Kajakrally holdt i år 10 år jubilæum i 2017 og det har haft et gennemgående navn; manden
der startede det hele og som har holdt det kørende i alle årene: Henning S. Det vil klubben
gerne anerkende og takke dig for...
Jeg vil benytte lejligheden til også at takke alle jer der der har bidraget til at klubben er så
god og velfungerende, som den er; Henrik med kajakkerne; Thomas med indkøbene;
trænere, instruktører og hjæpeinstruktører og ALLE jer andre, der har givet en hånd med
stort og småt.
Jeg vil slutte af med at takke min bestyrelse for endnu et dejligt år. Tak for samarbejdet, for
med- og modspil. Det har været en fornøjelse.
Og således min beretning for året 2017
- Tommy Kjær, formand.
2017 blev også året, hvor vi måtte sige farvel til Ejvind Ahrendsen, som endelig fik fred
efter et langt og umenneskeligt sygdomsforløb. For ca. 4 år siden gik han på pension,
som han havde set frem til, men kort tid efter blev han ramt af en aggressiv form for
muskelsvind, som på kort tid paralyserede den ellers så superaktive mand. DuracellEjvind var en torn i øjet på mange af os. Hvordan kunne den ”gamle” mand bare sætte
sig i kajakken og ro for fuld kraft fra 1. tag - han var sgu ikke til at hamle op med! Han
var en supergod klubkammerat, altid venlig og parat til at give en hånd med til både stort
og småt. Æret være hans minde.”
Godkendt.
3. Udvalgsberetninger
Poloudvalg:
Casper: Udvalget havde 10.000 kr. til rådighed. De blev brugt til køb af ny kajak og
overtræk dertil. Udvalget har eksisteret i 10 år. 10 mand er på listen over medlemmer, der
dyrker kajakpolo. Der er 10 mand til livredderopgaven. Det er også 10. gang, at der blev
aflagt livredderprøver. Der har ikke været deltagelse i kajakpolostævner.
Bladudvalget:
Henning:
Hvad skal vi med klubbladet? Kan vi ikke nøjes med facebook?, spørger Henning. Flere
siger ”nej”. Pt er der 2 bladudgivelser om året. Facebook er nem til de små historier, men
de længere historier er bladet bedre til. Det er svært at skaffe materiale til bladet, og
Henning har flere gange efterlyst forslag til artikler. Men sådan har det altid været. Henning
har tidligere været redaktør, - da var det på samme måde. Det er ærgerligt, at det kun er
den ene hjerne, der kommer på ideer. Men fx har Hennings deltagelse på Per Spejders
sceance givet en artikel med Annette.
24 sider er for lidt.

Efter sommer er Henning begyndt at optage med mobiltelefon nede i klubben og ser
hvem, der kommer ind ad døren. Fx kom artikel med Michael Duelund undervejs på den
måde.
Har deltaget i et bestyrelsesmøde, og det gav også forslag til artikler i form af Nils, der
bidrog med artikel om vinterroning, en artikel om nyt klubhus og så Annemette, der skal
lave en artikel om løvfaldsturen. Lige nu er der flere forslag til artikler, fx fra ungdomsroer.
Henning forsøger at skubbe til alle klubmedlemmer for ideer til artikler. Der er historier alle
steder. Man kan også ”skubbe” til andre medlemmer. Hennings tlf.nr. står i klubbladet, så
tag endelig kontakt til ham med ideer.
Kajakrally: Startede i 2008 hvor også Susse og Carsten Bøgh var med i opstarten. Indtil
2012 var fire klubber med, hvor afstanden til kajakklubben længst væk var 46 km. Siden er
der sket stor udskiftning i de deltagende kajakklubber, og det har betydet afstandene, med
klubber som fx er beliggende i Lemvig, bliver længere og længere. Dette har betydet et
faldende deltagerantal.
Kajakrallyene startede i Randers med rigeligt med vind. 19 børne-/ungdomsroere deltog,
heraf 10 fra Randers. I juni var vi i Lemvig. Der var sommervejr. 34 roere deltog. De lokale
klubber omkring Lemvig var med, men ingen fra Ebeltoft – pga. lang afstand. Gudenaa
arrangerede en klubtur med stor succes i den forbindelse. August foregik i Ebeltoft. Der
var få deltagere. Der var også her meget vind, og løbet blev flyttet ind i bugten. Det var så
lavt, at roere. Solbjerg var med med 4 roere. I alt 11 roere deltog. Bagefter ind i havnen og
lege med polokajakker ned af slidsker.
September i Aalborg. 21 roere deltog men kun 2 fra Randers. Limfjorden deltog med
mange. Ingen fra Ebeltoft og fra Lemvig.
NUT og Henning har drøftet det lave antal, afstandene mv. De er enige om, at den
oprindelige ide er gået fløjten. Klubberne vil ikke køre så langt for at roerne kan ro 5 km.
Det har hele tiden været mening af supplement til Paddle Battle Cup. Deltagerne derfra er
ikke interesserede i Kajakrally. Så de er enige om at holde et lokalt kajakrally i 2018. Hvis
der ikke sker noget ekstraordinært, så farvel til kajakrally, og i hvert fald farvel fra Hennings
vedkommende.
Børne-/unge:
NUT: Der er opbakning i kage- og kajakklubben. Mange børneroere deltager på holdet,
men knapt så mange som sidste år. Alle er velkomne. Forældrene står for forsyninger og
hjælper også på vandet. Det er vi afhængige af. Tak fra NUT til hjælp til børneholdet.
Henning har fortalt om kajakrally.
NUT vil gerne fortsætte, men han opfordrer andre til at komme med nye ideer og gerne
hjælp. Han siger tak for sæsonen på børneholdet.
Begynderudvalget:
Linda: Ny struktur på plads som har givet et kvalitetsløft. Holdt et evalureringsmøde med
nybegynderne. Lille fremmøde men tilfredshed med kurset. For få instruktører men der er
sat gang i uddannelse af nye instruktører. Der er sat tre navne på, men der efterlyses flere.
Så tænk over det. NUT vil gerne koncentrere sig om børneholdet så vi efterlyser nogle til
udvalget, der kan arbejde sammen med Linda i udvalget. Så tænk over deltagelse heri.
Mvh Linda.
Bådudvalget:
Henrik: Mindre aktivitet. Købt to nye escaper og en Marathon Master båd. Ellers ikke sket
det vilde. Der er nogle både, der skal sættes til salg. Henrik efterlyser også hjælp. Henrik

arbejdet på at lave et bådkatalog over vores kajakker. Henning, Søren og Nils har sagt, at
de godt vil hjælpe. Det bliver måske i dette århundrede:-).
4. Kassererens forelægger reviderede regnskab for 2017 og budget for 2018
Antal medlemmer er 269 pr 31/12. Nettoafgang på 3 medlemmer . Alderssammensætning
viser at modne alder.
Regnskab og budget: Indtægter var 419 kkr. Imod budget til 411 kkr. Udgifter er lavere.
Men har stadig sat budget i samme niveau. Energi og vandforbrug har været højere.
Håber på at tegn på yderligere brug af klub. Vi måtte sende tre kajakker ud til repraration.
Overskud på 160 kkr. Mod budget overskud på 95 kkr.
Ingen spørgsmål til resultatet.
Balancen: Nyindkøbte kajakker: Her er værdien er lavet som opskrivning på
egenkapitalen, der i øvrigt viser næsten 10 kkr. i værdi pr medlem.
Lividitets- og investeringsbudget: Der er sat 40 kkr. af til kajakanskaffelser. Det kan ændre
sig hvis vi går i gang med byggeri.
Ida og Brian har sagt god for det hele.
Lars udtrykker tilfredshed med styring af økonomien, så vi over for kommunen kan vise
vores ansvarlighed omkring byggeri og økonomi.
Ellers ingen bemærkninger eller spørgsmål. Regnskab og budget godkendt.
5. Rettidigt indkomne forslag
Der ikke indkommet forslag.
6: Fastsættelse med kontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter. Der er ikke behov for stigninger.
Der var ingen deltagere, der havde bemærkninger til fastsættelse af kontingentsatserne.
7: Valg af formand
Tommy vil gerne fortsætte. Steffen Madsen stiller også op.
Steffen fortæller, at de fleste kender ham. Han har tidligere deltaget i bestyrelsen. Roet i
ca 15 år. Kommer her meget og holder meget af at komme her. Det har han tænkt sig at
blive ved med. Det indebærer, at han har stor kontakt til medlemmer , nye som gamle. Han
får derfor nye input. Han spørger tit til hvordan det går. I stedet for blot at spørge, så vil
han gerne præge arbejdet i klubben. Hans kæphest er at uddelegere arbejde i udvalg. Så
stor kongstanke om at inddrage / engagere medlemmer, også dem vi ikke ser til. Johny
spørger til Steffens klubhus. Det vil han arbejde videre med. Han mener at huset ikke er
egnet til forbedring. Han mener at der skal nedsættes et egentligt byggeudvalg.
Tommy: Steffen og han er ikke uenige om så meget. Han har været med til at bygge
klubben op. Klubben er hans hjerteblod. Bestyrelsens vigtigste opgave er at skabe rammer
for klubmedlemmernes aktiviteter og initiativer. Nogle perioder med meget arbejde, nogle
med mindre. Men han oplever stor opbakning, som nævnt i beretningen. Men ting kan
selvfølgelig gøres anderledes. Bestyrelsen har taget positivt imod alle ideer og ønsker fra
medlemmer og støtte op herom, når det har været relevant. Han stiller op med den
overordnede hensigt at videreføre den struktur og fortsætte med at understøtte både
nuværende og nye aktiviteter.

Johny spørger til kommunens negative indstilling omkring byggeri. Han mener, at
klubhuset godt kan renoveres. Hvad er Tommys holdning til det? Tommy mener, at han
ikke kan vurdere om der kan bygges på det. Før han ved om det kan lade sig gøre, vil han
ikke tage stilling. Johny mener, at huset godt kan renoveres.
Der blev begæret hemmelig afstemning. Resultat: Tommy 17 stemmer. Steffen 21
stemmer.
Tommy takker for klapsalver og siger tillykke til Steffen. Tommy vil selvfølgelig ikke holde
sig fra klubben og vil gerne forsætte med begynderarbejdet. Det har været en fantastisk
oplevelse at være formand. Tak til bestyrelsen og for gode stunder i deres selskab.
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
Annemette og Brian modtager genvalg. Ingen andre melder sig. De er genvalgt.
9. Valg af 2 suppleanter:
Nils Weis og Jan Lauritzen.. Nils vil gerne forsætte. Jan trækker sig. Henrik Bach
Christensen og Per Jensen stiller op.
Begæring om skriftlig afstemning, hvor vi skriver to navne på hver stemmeseddel.
Resultat:
Nils 38 stemmer. Henrik Bach Christensen og Per Jensen har begge fået 24 stemmer. Pga
stemmelighed afvikles ny afstemning mellem Henrik og Per.
Per fået 17 stemmer og Henrik fået 25 stemmer. Henrik er valgt.
10. Valg af revisorer:
Ida og Brian vil fortsætte. Der var ikke modkandidater. De blev valgt.
11. Eventuelt:
Tommy anførte, at Thomas vores indkøbsansvarlige stopper og vi mangler en afløser. Eva
Dahl melder sig.
Jeanett efterlyser en webmaster, der har lyst til at gøre lidt mere ud af vores website. Boll
vil gerne fortsætte, men giver gerne opgaven videre. Dirigenten anfører, at medlemmer
kan kontakte bestyelsen eller Boll, hvis man vil give en hånd med til den opgave.
Annemette efterlyser også nogle til at få sat webkamera op uden for.
Dirigenten takker for ualmindelig god ro og orden på en ellers noget anderledes
generalforsamling. Dejligt at der er så mange der er parat til at gøre noget for klubben.

