
Referat fra Generalforsamlingen ved Kano- og Kajakklubben Gudenaa  
den 4. februar 2023 
 
1. Valg af dirigent.  

Tommy Kjær er foreslået og valgt 

Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 

2. Formandens beretning.  

Flemming sagde bla.  

- At klubhusbyggeriet har fyldt rigtig meget. Der skulle søges penge. Der var deltagelse i en 

”faciliteringskonference” sammen med de øvrige idræts- og fritidsforeninger i Randers Kommune. Vi fremviste 

vores projekt for de øvrige foreninger. Det gav en kommunal bevilling på kr. 2 mill. til byggeriet. Der er søgt om 

og bevilget kr. 200.000  til diverse udstyr fra friluftsrådet til f.eks SUP boards og en trappe til vinterbadere. Der er 

søgt om 3 mill. fra AP-møller fonden, men desværre med et afslag. Der søges videre ved andre fonde. Det er ikke 

så let, men vi opgiver ikke.  

- Året har desuden budt på en masse klubaktiviteter, som  

o arbejdsdag, hvor vi fik malet nordsiden af kajakskuret, renset og ryddet en masse op. Dejligt at så mange 

igen hjalp til.  

o handicapaftener med hygge, grill. Der kommer flere for en pølse og hyggesnak.  

o klubben råder nu også over 2 dygtige DKF-instruktør 3, hvilket betyder at vi selv kan uddanne instruktører. 

Tillykke til Tommy og Daniel med uddannelsen.  

o Sverigestur var igen en tur med masser af deltagere. En god uge med roning, hygge og samvær.  

o Fester, som vi er gode til. Standerstrygning med ølsmagning, julefrokost med pakkeleg og årets sidste dag 

med 30 medlemmer til nytårshygge.  

- Begynderkurser blev i år ramt af udfordringer, da svømmehallen på Tirsdalens skole var lukket. Det blev løst med 

et godt alternativ i Hornslet, så kurserne kunne afvikles på sædvanlig og sikker vis. Begynderkurserne giver 

mange nye medlemmer. Dejligt, at så mange bakker op og hjælper med at få det til at lykkedes.  

- Børneholdet med Kurt i spidsen blev afviklet, men mangler hjælp. Måske er der nogen der har tid og lyst til at 

hjælpe og forme fremtidens superroere.  

 

Flemming sluttede med at takke alle vores frivillige medlemmer. der får tingene til at ske i klubben. En særlig tak til 

instruktører, kajakreparationsteamet, børne- og unge holdet, festudvalget, livredderne og den samlede bestyrelse.  

Beretning blev godkendt  

 

 

3. Eventuelle beretninger fra udvalg.  

 

Begynderudvalg:  

Tommy oplyste om udfordringer med svømmehal. Det endte med svømmehallen i Hornslet efter 
noget bøvl. 2023 igen tilbage i svømmehallen på Tirsdalen. 

Instruktørerne bliver fortsat skarpere i hvad der skal instrueres i og hvordan kurserne afholdes. 

Tommy siger at han og andre bliver ”glade i låget” af at have med begyndere at gøre. 

Desværre valgte for få at forsøge at bestå EPP 2. Ca. 20 gennemførte. Et mål i fremtiden er at der 
deltager flere. Der kommer en opfordring til de nye til foråret 2023. 

Tak til Linda for indsatsen med at organisere. Hans Martin overtager 

2023 med ro i sindet i 2023. 

 

Kajakpolo 

Kasper orienterer. Der er aktuelt ingen aktiviteter. 

 



Materieludvalget 

Der var ingen bemærkninger 

 

Bådudvalg 

Der blev orienteret om at der er købt nye både. Disse kan beses i klubben, når de engang kommer 
hjem. 

 

Børnehold 

Kurt oplyser, at der er udfordringer. Der mangler både børn og hjælpere. Han  kom med en 
opfordring til at medlemmer melder sig. Han ser gerne nogle kvinder melder sig af hensyn til træning 
af piger. Kurt oplyser, at der ikke er noget svært i at være instruktør. Det vigtigste er at være til stede. 
Træning er mandage kl 18 fra omkring april. 

 

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

Brian gennemgår regnskab. Det ser fornuftig ud. Der er særlig opmærksomhed på forbrugsudgifterne. 

 

Regnskab og budget godkendes. 

 

5. Rettidigt indkomne forslag.  

Ingen forslag 

 

6. Fastsættelse af kontingent.  

Energipriser er steget til godt kr. 80.000. Forbruget har gennem flere år ligget på 16.000 til 18.000 
kwt.. Der er gjort noget for at energioptimere. Et lignende forbrug med de nuværende forhold skal 
forventes.  

 

Idet prisen på forbrug for 2023 er nogenlunde kendt foreslår bestyrelsen at kontingentet forbliver 
uændret, men at der pålægges et energitillæg for 1 år. Man må igen drøfte situationen ved 
generalforsamlingen næste år. 

 

Forslag til årligt kontingent med energitillæg 

 

 Nuværende kontingent Kontingent med 
energitillæg 

Junior 875 875 

Senior 1600 1700 

Familie 2550 2750 

Passiv 350 350 

Gæste 800 850 

 

 

7. Valg af formand.  

Flemming er på valg. Han modtager genvalg.  

Flemming vælges uden modkandidater 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  



Jeanett Nielsen er på valg. Hun modtager genvalg. 

Jeanett genvælges  

Per Jensen er på valg. Han modtager ikke genvalg. Peter Schmidt er foreslået. Han vælges 

9. Valg af 2 suppleanter.  

Ole Jepsen foreslås og vælges 

Karsten Boll vælges 

10. Valg af revisorer.  

Brian Kragh modtager genvalg. Han genvælges 

Ida modtager genvalg. Hun genvælges 

11. Eventuelt.  
 
Brian orienterer om processen i klubhusbyggeriet. Randers Kommune har bevilget kr. 2 mil.. Der er 
søgt diverse fonde om tilskud. Det er et stort arbejde. 
Der er desværre modtaget afslag fra AP Møller-fonden. 
Der er købt hjælp til processen ved Primusmotor. 
Der er et vist tidspres i forhold til at få truffet en endelig beslutning om byggeriet skal gennemføres. 
En endelig beslutning skal gerne være truffet senest ved udgangen af 2024. 
Bestyrelsen fortsætter arbejdet. 
 
Medlemstallet er faldet. Kan der gøres noget ud over begynderkurser? Hans Martin opfordrede til, at 
der støttes op om at få etableret nogle netværk. 
Trine, Anne Marie og Shoreh roses for ladies night, som netop giver netværk. 
Henning Sørensen, redaktør for Glimt opfordrer til at der kommer indlæg. Bladet bliver ikke bedre 
end hvad klubbens medlemmer kommer med. 
 
Der søges en indkøbsansvarlig. Heidi melder sig. 
 
Der søges hjælpere til RIB-båd. Niels kan kontaktes. Hans Martin, Ole og Christian melder sig. 
 
Torben oplyser, at han er ved at planlægge et løb på Gudenåen fra Tørring til Randers den 11.11 
2023. Deltagere er velkomne. Også til at få trænet til løbet. 
 
Heidi opfordrer til, at roerne tilmelder sig til konkurrencer. Heidi og Trine vil gerne stå for træning 
hver torsdag. 
 
Jeanett opfordrer til, at der er opbakning til at introducere kajaksporten sammen med de andre 
vandsportsklubber i Randers. F.eks ved DGI arrangementer. Hun mener, at DGI er mere synlige i vores 
område end DKF. 
Alle klubmedlemmer der har lyst, er velkomne til at melde sig som frivillige, både til faste 
arrangementer og med forslag til andre aktiviteter. 

 
Tommy takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen 
 
Pokaler for roede kilometer 
 
Børn  
 
Piger:    Maja Bendtzen 106 km  
 
Drenge:    Victor Bendtzen 500 km 
 



Begynder:   Hans Martin Lee Madsen 1020 km 
 
Kvinder:   Annemette Bering 1724 km 
 
Mænd:   Jens Thomadsen km 2304 
 
Bemærkelsesværdighedspokal:  Tommy Kjær 
 
 
Referent 
Jørgen Lanng 
 
 
 

 


