
 Indbydelse �l generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå  lørdag den 
 05. februar 2022 kl. 13.00  i den store sal på biblioteket/kulturhuset 

 Referat af generalforsamling 

 1.  Valg af dirigent. 
 Tommy Kjær vælges. Han takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovlig 
 indkaldt jfr lovene. 

 2.  Formandens beretning. 
 Så er der gået endnu et år i kano- & kajakklubben Gudenå. 
 Det har været endnu et år i Coronaens tegn. Dog ikke så slemt som i året 2020. 
 Året 2021 startede meget s�lle. Der var stadig var en del restrik�oner. Der blev åbnet 
 langsomt op i løbet af foråret. Vi fik afviklet vores begynderkursus som planlagt. Dog med en 
 vis Corona be�nget nervøsitet. Men alt gik godt takket være vores dyg�ge instruktører og 
 hjælpere. Tak for den store indsats �l jer alle. 
 Året 2021 bød på mange af vores sædvanlige ak�viteter som 
 ●  handicap turnering med e�erfølgende grillhygge. 
 ●  Pudse polere dag, med e�erfølgende grill hygge. 
 ●  Sveriges tur uge 29 kunne heldigvis også arrangeres i 2021. Det havde rig�g mange savnet, 

 både i klubben, men også i Högsbyn fri�dscenter. 
 ●  Standerstrygning i oktober blev i 2021 et kort arrangement 
 ●  Lyserød lørdag 
 ●  Julefrokost og nytårshilsen 

 Rig�g hyggelige arrangementer med god �lslutning. Tak for det. 

 I 2021 har klubben ha� 200 roere på vandet Der blev roet ca. 48.000 km. Det er godt roet med 
 restrik�oner og lukket klubhus. 

 Hen over e�erår og vinter har en lille flok medlemmer under ledelse af Trine dyrket 
 ”udetræning”, hvilket er en god alterna�v styrketræning i de mørke måneder. Super fedt 
 ini�a�v, og jeg håber der er flere der har lyst �l at være med i frem�den. 
 Klubhusbyggeri er der ikke snakket så meget om i løbet af året, men der bliver arbejde med 
 emnet. En gruppe arbejder intenst for at finde midler �l at få vores fælles plan ført ud i livet. 
 Til sidst takkede formanden for et rig�g godt samarbejde i de svære �der �l den øvrige 
 bestyrelse. Han takkede også udvalg, instruktører og alle frivillige der har ydet en fantas�sk 
 flot indsats for at få alt �l at fungere i klubben. 



 Der var ingen bemærkninger �l formanden beretning som dermedblev godkendt. 
 3.  Eventuelle beretninger fra udvalg. 

 Børne/ unge udvalg  : 
 En sæson som ikke har været ret påvirket af Corona! Det har været muligt at starte ud i 
 svømmehallen. Vi kom i gang i slutningen af april, med første tur på vandet start maj. 
 Fremmødet i svømmehallen var desværre ikke så stort som håbet, men der var da heldigvis et 
 par nye børn, der skulle s��e bekendtskab med Kajaksporten. 
 Starten af sæsonen frem �l sommerferien var præget af generelt godt vejr. Vandet var dog 
 stadig koldt. Mange af børnene mente, at der manglede en varm sauna. 
 E�erårs sæsonen gik rig�g fint, med en fin harmoni på holdet. Desværre var det et decimeret 
 hold. Vi har oplevet lidt afgang af forskellige årsager. Den væsentligste årsag er en stor gruppe 
 af børn i 14-16 års alderen som skal på e�erskole. Forhåbentlig vender de �lbage når 
 e�erskolen er slut. En anden er en udpræget mangel af piger på holdet. Fak�sk var der ingen 
 piger �lbage i de sidste par måneder af sæsonen. De sidste to på 9 og 13 år stoppede, idet de 
 ikke havde så meget �lfælles udover kajak. Effekten bliver desværre selvforstærkende, idet vi 
 har ha� to interesserede. Da de finder ud af at der stort set ingen piger er, mistede de 
 interessen og startede ikke op. 
 Vi er stærke på forældre og instruktør siden. Mange forældre roer med og giver en hånd hvor 
 de kan. Flere forældre er nye fra forårets begynderkurser. 
 På instruktørsiden har er Stefan kommet �l. Han har to nevøer på børneholdet, og han er et 
 superstærkt ak�v for os. 
 Igen i år forventer vi opstart i svømmehal lige e�er Påske, og første gang på vandet midt/slut 
 april.  

 Materiel udvalg: 

 Beretning fra Vær�et  

 Udvalget består af Finn, Peter, Ebbe og Per har alle ydet hvad der har været mulighed for 
 gennem 2021 med de restrik�oner conronaen har givet. Der er nogle af udvalget der har valgt 
 at være mere eller mindre isoleret. Vi har forsøgt, at holde de værste skader væk fra listen på 
 Rokortet. 

 En opfordring �l at vi alle passer meget på vores kajakker og øvrigt materiel. Skulle vi komme 
 �l at skade en kajak eller andet udstyr, så skrive det ind på Rokortet eller send en besked �l en 
 af os i udvalget. Så vil vi forsøge at reparere den hur�gst mulig. 

 Udvalget informerer alle om, at der i den nærmeste frem�d vil der mangle nogle af de 
 skadede kajakker. De skal bruges �l det kursus udvalget har ønsket gennem de sidste par år, 
 men som p.g.a. coronaen først nu blive a�oldt. 

 Håber, vi ses på åen i 2022. 

 Polo/livredder udvalg: 

 Der er ikke sket det store i Kajakpolo afdelingen. Der er købt nyt udstyr og der er blevet 
 trænet. Livredder afdelingen har 5 livreddere i 2022, som forventes at kunne dække behovet. 
 Der opfordres �l at interesserede melder sig �l. 



 Begynderudvalg 
 Kurserne blev afviklet som planlagt. 
 Tommy takkede alle der har været med �l at yde en indsats for at sikre nogle gode og 
 kompetente begynderkurser. 
 Han opfordrede �l at flere melder sig som instruktører og hjælpere. Der er behov for mange 
 for at sikre kvaliteten på kurserne. 
 Ca. 33 har gennemført IPP2 prøverne, hvilket er �lfreds�llende. 
 Mentorordning for nye roere kunne være en mulighed i de kommende år. 
 2022 er ved at blive planlagt e�er samme koncept som hid�l. Det ser ud som om holdene 
 blive fyldt op. 
 Læring fra 2021 er, 

 ●  at forsøge at få kursisterne �l at møde op i bedre fysisk form, at beholde vores 
 koncept, 

 ●  at overveje vinterroningskravet med mindst 500 roede km., 
 ●  at det kan være nødvendigt at a�ryde kursusforløb for roere der forventeligt ikke kan 

 gennemføre, 
 ●  at grej og udstyr skal være i orden, 
 ●  at vinterroningskursus igen kan overvejes, 
 ●  at der gerne skulle komme flere instruktører og hjælpere at der forsat skal være focus 

 på teknik, 
 ●  at der skal inspireres �l handicap, at arrangementer for 2. års roere må overvejes 

 Det er vig�gt, at nye medlemmer 
 ●  får en god oplevelse 
 ●  bliver trygge på vandet 
 ●  bliver a�larede omkring kajakroningen (kan og vil) 
 ●  oplever glæden på vandet 
 ●  skal kunne præstere en grundlæggende god teknik 
 ●  skal kunne udføre makkerredning! 
 ●  Får gode oplevelser. Også i dårligt vejr 

 OBS! Der skal måske findes en ny ”Linda” �l sæsonen 2023! 

 4.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og dere�er budge�et for 
 indeværende år. 
 Regnskab og budget blev gennemgået af Brian og vedtaget.  Han bemærkede vanskeligheden i 
 at es�mere indmeldelse og udsæ�elser. Det går lidt op og ned e�er det samme mønster. 
 Begyndere er vig�ge for at bevare vores medlemstal 

 5.  Re�digt indkomne forslag. 

 Forslag fra Nils Weis 
 Jeg vil gerne foreslå at vi går �lbage �l den gamle metode at opgøre kilometer sta�s�k, Hvor 
 både ergometerkilometer og kilometer roet på vandet tæller med i km sta�s�kken. 
 Forslaget blev drø�et og vedtaget. 

 6.  Fastsæ�else af kon�ngent. 



 Bestyrelsen foreslår kon�ngent for 2022 
 Junior  fra kr.    825  �l kr.   875 
 Senior  fra kr.  1500  �l kr. 1600 
 Familie  fra kr.  2400  �l kr. 2550 
 Passiv  fra kr.    325  �l kr.   350 
 Gæst  fra kr.    750  �l kr.   800 
 Det er flere år siden kon�ngent er reguleret. Vores kon�ngent er lavt i forhold �l andre 
 klubber. Pengene skal bruges �l køb af udstyr/kajakker og �l klubhus. Endvidere re�digt omhu 
 i forhold at få økonomien �l at hænge sammen i frem�den. Der er ændringer i opfa�elsen af 
 hvad et medlemskab er. Man køber et produkt. Foreningstanken har ændret sig. 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 7.  Valg af formand. 
 Flemming modtager genvalg. Han vælges med ova�oner ( bifald ) 

 8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 Anneme�e og Brian er på valg. De modtager genvalg. Begge genvælges 

 9.  Valg af 2 suppleanter. 
 Peter og Karsten er på valg. De modtager begge genvalg. Begge genvælges. 

 10.  Valg af revisorer. 
 Ida og Brian er på valg. Begge modtager genvalg. Begge genvælges. 

 11.  Eventuelt. 
 Processen vedr. klubhus gennemgås. Alt forløber som planlagt. Der overvejes et samarbejde 
 med ”primus motor”, som er et firma med speciale i at at søge fonde mv. i forhold �l at 
 finansiere f.eks et klubhus. Muligheden for �lskud øges ved at være mere åben i forhold �l 
 offentligheden eller andre foreninger eller sammenslutninger. 
 Bestyrelsen anmodede om en runde hvor hver enkelt kunne give input �l ønsker og tanker i 
 forhold �l vores klub. Herunder hvad vores ”hjerteblod” egentlig er samt om hvad der er af 
 fordele og ulemper ved at blive mere åben. 
 Der blev orienteret om at prisen på byggeri er steget. Hvor meget er usikkert, men bla. 
 byggematerialer er steget væsentligt. 

 Bo rejser en debat om det sikkerhedsmæssige ved at ro op ad åen. Flemming orienterede om, 
 at der er planlagt renovering af broerne op ad åen. Der arbejdes med etablering af en flydebro 
 ved siden af eller i sammenhæng med broerne. 

 Tommy lukkede here�er generalforsamlingen og takkede for god ro og orden 

 Ref. Jørgen Lanng 


