
 Referat fra generalforsamling i Kano og kajakklubben Gudenaa den 21.06.2021. 
 Der uddeles km pokal for 2020 
 Herrer: Johnny Schmidt. 
 Kvinder: Anne Mette Bering. 
 Begynder: Anastasia Novikova. 
 Jørgen Lanng fik jubilæumsnål overrakt af Flemming efter 25 års medlemskab. 

 1.  Valg af dirigent. 

 Carsten Grøngaard foreslås. Han vælges. 

 Generalforsamlingen er indkaldt lovligt jfr lovene. Generalforsamling skal afholdes i januar 
 eller februar. Afholdes i juni pga pandemien. Der er ingen bemærkninger hertil. 

 2.  Formandens beretning. 

 Så er vi efterhånden gennem det underligste år jeg nogensinde har været med til i mit lange 
 medlemskab af Kano og kajakklubben Gudenå. 
 2020 startede godt. Vi fik afholdt vores havneræs. Masser af kajakker på vandet og en god 
 dag. Generalforsamling blev vel overstået, uden de store sværdslag. 
 Så ramte pandemien, og alt blev fra dag til dag ændret.  Klubhuset blev lukket. 
 Begynderkurser blev udsat. Handicap blev udsat. Alle vores faste arrangementer blev aflyst. 
 Sommerferieturen til Högsbyn blev aflyst. 
 I august måned fik vi lov at åbne lidt op igen. Begynderkurser blev afholdt i noget amputeret 
 udgave. Der skal lyde en kæmpe tak til instruktører, hjælpere og begyndere, for at bevare 
 lysten og troen på det hele kunne lade sig gøre. Vi fik afholdt klubmesterskaber for en meget 
 lille flok. Tour de Gudenå blev afholdt, uden vi var involveret på land. Vi havde roere med 
 på alle 3 distancer. 
 Lyserød lørdag og standerstrygning fest blev aflyst pga. forsamlingsforbud. Vi fik strøget 
 standeren ved et hyggeligt arrangement om eftermiddagen. 
 Julefrokosten blev aflyst og klubhuset lukket helt ned igen hen over vinteren. Så en meget 
 anderledes sæson. 
 Jeg er glad for at så mange medlemmer har roet så mange kilometer. Nemlig 64308 km på 
 4956 ture svarende til gennemsnitlig 12,97 km pr tur. 
 Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for det rigtig gode samarbejde vi har haft gennem 
 hele året. Jeg glæder mig til det videre samarbejde. Også en kæmpe tak til instruktører, 
 hjælpere og alle de som har lagt frivilligt arbejde i klubben. Dejligt at vi sammen kan få 
 klubben til at fungere. 
 Jeg glæder mig over at resten af 2021 ser ud til blive mere som det plejer. 

 Formandens beretning godkendes 

 3.  Eventuelle beretninger fra udvalg. 

 Børneholdet 



 Flemming oplæste beretning fra børneholdet. 

 Vi mødes hver mandag fra 17.45 til ca. 20.30, hvor vi er sammen med en masse sjove børn. I dag 
 har vi sæsonafslutning for ungerne. Sidste dag før sommerferien er altid store legedag. Alle skal i en 
 svær kajak, og det er ikke helt rigtigt før man prøver at kæntre.  

 Vi sluttede efterår 2020 af med en kæmpe flok børn. Nok omkring 30 børn har haft deres gang på 
 holdet. Et gennemsnitligt fremmøde på ca 20. Der var gang i den hver mandag, men heldigvis med 
 en sammensætningen af børn, som gjorde det relativt let for os at dele børnene op. Mange forældre 
 har roet med. Rigtig godt bla. mht. sikkerheden. 

 Vi var nervøse den første dag i svømmehallen. Kommer der overhovedet nogen? Det gjorde der 
 heldigvis, også nogle nye børn. Vi har mistet nogle, men der er kommet lidt flere til. 
 Alderssammensætningen og niveaufordelingen i år er anderledes end sidste år. Vi har en meget 
 større spredning. Dette giver lidt udfordringer, da vi så er nødt til at være to instruktøren på de helt 
 nye, og dermed ikke kan lave et mellemhold. Stor tak til Michael for trofast at møde op hver 
 mandag og hjælpe Kurt med at træne de større børn, der gerne vil ro nogle ekstra kilometer. I år har 
 nogle forældre været på begynderkursus. Dem håber vi at se om mandagen fremover. Indtil videre 
 har vi primært lavet makkerredninger med de nye forældre. Altså os der redder dem. 

 Mandage er altid præget af en masse larm og ballade, men det er altid af den gode slags. Det er 
 glade børn, som har det godt sammen. Der har ikke været episoder, hvor det har været nødvendigt at 
 skride ind. Det gælder alle år hvor vi (Kurt, Magnus og Thomas) har stået for det. Det er vi faktisk 
 lidt stolte af. 

 For ganske nylig har vi introduceret børnehandicap. Mest for afvekslingens skyld, men også for at 
 få lidt fart og spænding ind i det. Banen er knap så lang som onsdagsudgaven. Det er en runde om 
 den store sivø. Vi gør heller ikke helt som til rigtig handicap, idet ungerne starter på samme tid. 
 Men de får individuelle tider. Kurt har en drøm om, at de bliver så motiverede, at de kommer om 
 onsdagen. 

 Værftet 

 Holdet består af 4 personer. De har alle været på kursus. Det går stille og roligt. Alle medlemmer 
 opfordres til at passe godt på materiellet. 

 Begynder 

 Usædvanligt år. Men det lykkedes på trods. Kurserne er gennemført. Vistnok 30 har meldt sig ind. 

 EPP 2 i 2020 blev ikke gennemført, men vi kommer stærkt igen i 2021. 

 Flere har meldt sig til instruktørkursus. Det ser lovende ud. 

 Tak til alle fra begynderudvalget. 

 Bådudvalg 



 Der er kommet 4 nye både betalt af et tilskud fra Randers Kommune 

 Polo 

 Det går stille og roligt. Har deltaget i havnedag som et led i ”Bevæg dig for livet” 

 Livredder 

 Det går fint. Der er uddannet flere nye livreddere. 

 4.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet 
 for indeværende år. 

 Regnskab og budget fremlægges og godkendes 

 5.  Rettidigt indkomne forslag. 
 1.  Torben Ravn foreslår at roede km på ergometer ikke tæller med i 

 kilometerstatistikken. Torben vil gerne have snakken om emnet startet. Det er vel 
 egentlig et anliggende til beslutning i bestyrelse eller udvalg. Forslaget trækkes 
 tilbage og behandles under punktet eventuelt. 

 2.  Jfr. lovenes §10.3 foreslår Bestyrelsen, at man får et generelt mandat til at optage 
 eksternt lån op til 2 mill til finansiering af det kommende klubhus. 
 Brian gennemgår processen fra ansøgning til nu. Det har været en lang proces, som 
 ikke er afsluttet. Klubben har selv kr. 1,5 mill til byggeri. 
 Brian gennemgår forskellige scenarier omkring klubbens økonomi efter bygningen 
 af nyt klubhus. Det er vanskeligt at forudse hvordan økonomien er fremover, idet det 
 afhænger af bla. antal medlemmer, kontingentets størrelse samt hvilket tilskud der 
 modtages. Aktuelt ser situationen omkring klub og byggeri sundt ud. 
 Generalforsamlingen stemmer for mandat til at optage eksternt lån med 32 stemmer 
 for og 0 imod 

 6.  Fastsættelse af kontingent. 

 Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser. Dette vedtages enstemmigt 

 7.  Valg af formand. 

 På valg er Flemming. Han modtager genvalg. Flemming vælges. 

 8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 På valg er Jeanett og Per. Begge modtager genvalgt. Begge vælges 

 9.  Valg af 2 suppleanter. 

 På valg er Peter Schmidt og Karsten Boll. Begge modtager genvalg. Begge vælges 



 10.  Valg af revisorer. 

 På valg er Ida og Brian. Begge modtager genvalg. Begge vælges. 

 11.  Eventuelt 

 Torbens forslag til at ergometerroning ikke medtages i kilometerstatistikken er rykket til dette 
 punkt. Forslaget drøftes. Bestyrelsen drøfter forslaget i et kommende bestyrelsesmøde og kommer 
 med en tilkendegivelse. 

 Vi ser et øget antal SUP på åen. Disse roere henvises til at sætte i og tage op ved Fugletårnet. 

 ”Bevæg dig for livet” har arbejdet på at få lavet pontoner flere steder i åsystemet og på fjorden. 
 Dette må formodes at afhjælpe problemet med at SUP brugere og andre å brugere ofte bruger vores 
 faciliteter. Der fulgte en drøftelse af hvem, hvor og hvordan andre må bruge klubbens arealer. 
 Bestyrelsen opfordres til at drøfte situationen og komme med retningslinier. 

 Vanskeligt at forestille sig at Kano og Kajakklubben udvider med SUP. 

 Tour de Gudenå drøftes. Flemming vil gerne have en hjælper eller 2 til at arrangere pladsen i 
 Randers. Der er usikkerhed om Tour de Gudenås fremtid. Flemming er involveret i kommende 
 drøftelser og beslutninger herom. 

 Dirigenten takkede til sidst for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 

 Jørgen Lanng 
 Referent 


