Generalforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 1. februar 2014
Referat
Der blev uddelt kilometerpokaler







Børn
Ungdom
Damer
Herrer
Begynder
Bemærkværdigelsespokal

David Lauridsen
Søren Ravn
Ina Nielsen
Johnny Schmidt
Agnieszka Hansen
Anja og Jeanett

1. Dirigent og referent


Henrik Bach og Jørgen Lanng

2. Formandens beretning
Tommy sagde bla., at 2013 blev atter et år med rigtig mange aktiviteter i klubben.
Det blev også det år, hvor Glimt blev indstillet, da Anne Birgitte valgte at flytte til Fur.
Det var et stort tab, da Glimt har været klubbens vigtigste informationskilde i mange
år. Vi har heldigvis haft vores nyhedsmail, hjemmesiden og facebook.
Der er så mange ting, der er afgørende for at vi har den dejlige klub, jeg synes vi
har. Et er de fysiske rammer og beliggenheden, men hvad der er endnu vigtigere er
det arbejde mange af klubbens medlemmer ligger i de mange aktiviteter i klubben.
Året startede med havneræs med ca. 100 deltagere - go’ stemning og et rigtigt
hyggeligt løb. Steffen arrangerede, Heidi havde reserveret Naturcenterets lokale,
Esben og Brian styrede tilmeldinger, betaling og numre, onsdagspigerne tog tid, Ole
og de andre piger stod for maden. Det fungerede. Tak for det!
Vinteren igennem blev der svømmet og spillet kajakpolo i Tirsdalens Skoles
svømmehal. Tak til Anne Marie og Casper og alle livredderne. Og Esben havde
gang i floorball’en. Godt at du har tid og lyst til at stille op med det alternativ.
Så kom standerhejsningen. Vi var kommet godt i gang med at holde fest. Denne
gang med ølsmagning. Hyggelig dag med godt øl.
Vi forsøgte igen i år at lave opstartroning for begynderne fra 2012, men med
begrænset succes. Det skal dog ikke afholde os fra at gøre det igen i år.
Den blev fulgt op af torsdagsroningen for de 2013-nye, men desværre uden stor
tilslutning. I 2014 vil vi undersøge interessen for det, inden vi ulejliger en af de
gamle roere til at stille op.
Børneholdet fortsatte succesen. Det er godt at se så mange unger på vandet.
Instruktørerne fortjener stor anerkendelse for det store arbejde der lægges i at lære
dem at ro kajak og opleve glæden ved det.
På ungdomssiden holder Filip og Søren fanen højt. Jeg håber vi får samarbejdet
med Silkeborg op at køre igen i den kommende sæson.
Begynderkurserne er klubbens væsentligste kilde for tilgangen af nye medlemmer.
Derfor har de altid en særlig opmærksomhed. Gør vi det rigtige?, gør vi det godt

nok?, hvordan får vi begynderne til at synes om kajakroning? og hvordan får vi dem
lært en god teknik fra starten?. For at understøtte har vi planlagt en instruktørdag
med Per Spejder, en af de dygtigste instruktører her hjemme. Casper har endvidere
budt ind med at vores begyndere skal have mulighed for at prøve polokajakkerne.
2013 blev året, hvor vi igen turde binde an med et maraton i Randers. Steffen
udførte et stort arbejde for at gøre løbet så godt at det bliver en tilbagevendende
begivenhed. Selvom deltagerantallet ikke satte rekord blev det en succes, så DKF
har som følge deraf sat løbet på listen igen i år. Stor ros og tak til Steffen, fordi du
påtog dig og gennemførte det store arbejde med Randers City Marathon.
Eventsekretariatet har bevilget penge til løbene i 2014 og 2015.
Handicap er en af de aktiviteter, der danner klubbens sociale omdrejningspunkt og
vi takker jer handicap-piger, der stiller op onsdag efter onsdag og tager tid og griller
pølser.
Sommerferieturen havde 10-års jubilæum hos Jan i Högsbyn i Sverige. Vi var ca. 50
medlemmer, der igen havde en dejlig uge i det svenske. Jubilæet blev behørigt
fejret og jeg tror, at Jan blev meget glad for at vi fejrede det. Vejret var rigtig dejligt det var nemlig i den uge at sommeren startede. Det vrimlede i øvrigt med bævere!
August-september er et par travle måneder med fakkeloptog, praktisk dag,
klubmesterskaber og TdG.
Både forår og efterår har vi haft arbejdsdage - med stor tilslutning. Dejligt at I møder
op, når der skal arbejdes. I den forbindelse vil jeg fremhæve Martin og co’s store
arbejde med vedligeholdelse og reparation af vores flåde.
Det blev igen et hyggeligt klubmesterskab - med den sædvanlige vinder…
Og så blev 2013 det sidste år for TdG i den form vi kender. Det er bare trist. TdG
var fra starten et løb bygget op om den danske/nordiske turbådsklasse. Man
besluttede i 2008 at løbet skulle internationaliseres og alle skulle ro mod alle i
divisioner. Så begyndte nedTouren. Da konsekvenserne gik op for komiteen
prøvede man at ændre. Men lavinen var startet og 2013 blev katastrofalt med kun
godt 400 deltagere. Som konsekvens heraf er Tour de Gudenaa komiteen nedlagt
og DKF har overtaget løbet. Planen er at løbet skal afvikles over 1 dag.
Jeg håber DKF overvejer flere distancer for at få antallet af deltagere op.
Den første lørdag i oktober blev igen en hektisk og dejlig dag med Lyserød Lørdag,
standerstrygning og fest. Denne gang med vinsmagning.
I 2013 fik vi taget hul på udvidelsen af vores bådhus. Pladsen har været for trang
længe og ventelisten på bådpladser vokser. Vi havde fået lov til at bygge en
tilbygning i samme længde som bådhuset ud mod vandet. Men da vi skulle til at
planlægge og tegne fandt vi det hensigtsmæssigt med en tilbygning i fuld længde.
Det lykkedes efter en række af udfordringer, at overbevise kommunen om at der
skal bygges i den store udgave. Byggetilladelsen kom i starten af december. Albyg,
med det bedste tilbud, mente at vi skal vente med at starte til efter nytår.
Året sluttede ned Nytårsroning med masser af boblevand og kransekage. En god
måde at slutte året på!
Jeg er glad for at for at kunne præsentere en arvtager til Anne Birgitte til
redaktørposten af Glimt. Henning Sørensen, mangeårigt medlem i klubben, har
indvilget i overtage jobbet som chefredaktør. Tak for det Henning!
Sidste år besluttede vi at undlade kajakindkøb, idet vi skal bygge bådhus og gerne

vil komme ud af 2013 med et godt økonomisk resultat. Vi har nu økonomi som gør
det muligt at bygge og købe kajakker. Vi har netop fået tilbud på i alt 7 kajakker i
alle klasser. Fra Coastline til Beta 65.
Bestyrelsesweekenden gav blandt andet anledning til at revidere lidt i vores mål og
visioner og de ligger nu på hjemmesidens forside. Det er selvfølgelig ikke et
endegyldigt, men et dynamisk papir, idet mål og visioner til enhver tid skal afspejle
klubben ønskede udvikling.
Vores nye varmtvandssystem har kørt i et helt kalenderår og vi har aldrig manglet
varmt vand, selv ikke til stævner med 100 deltagere. Men anlægget har ikke givet
den forventede besparelse på elregningen, trods et uændret vandforbrug. Vi er ved
at undersøge årsagen hertil.
En rigtig positive ting ved året var det store fremmøde, der igen i 2013 har været til
klubbens arrangementer.
Til slut vil jeg sig tak for et dejligt år i bestyrelsen og tak til alle de medlemmer, der
er mødt op til stort og småt i klubben.
Formandens beretning blev vedtaget med bifald.
Tdg var anledning til en kort drøftelse.
Eva oplyste, at Fakkeloptog ikke en med i Randers ugeprogrammet. Der er tanker
om at flytte optoget til at være ud for teltet på Justesens plæne.

3. Beretning fra diverse udvalg
a. Børn og ungdom
Niels Ulrik oplyste, at der stadig er grund til at glædes over mange deltagere i alle
aldre på børne, junior og ungdomsholdene. Vi har som tidligere år haft ca. 25 – 30
roere. Nogle er stoppet med at ro og nye er kommet til. Nogle er meget flittige og
dygtige, andre har været knap så stabile.
MEN alle er velkomne på holdet. Vi har også i denne sæson haft en flok gode og
engagerede instruktører og hjælpere, og der er en god flok forældre, som gerne
hjælper til.
Niels Ulrik takkede alle for den store indsats og hjælp.
Kajakrally har vi stadig i samarbejde med Tange, Skive og Nibe. Deltagelsen har
været lidt svingende, men de som har deltaget, har fået gode og lærerige
oplevelser. Det skal overvejes hvordan vi får flere til at deltage i den kommende
sæson.
Paddle Battle Cup har vi næsten ikke deltaget i. Det er synd, at vi ikke har formået
at få nogen af de unge af sted til dette.
Ved Tour de Gudenå var vi repræsenteret med nogle af vores unge roere. Søren,
Philip og Emil deltog og gennemførte.

Torben har stillet sig til rådighed for yderligere træning for de unge kaproere. Det har
fungeret godt i efteråret. Her i vinter holdes der pause, men det kommer nok i gang
til foråret igen. Tak til Torben for initiativet.
Vores tur 2. pinsedag er nu en fast tradition og der var god tilslutning til en dejlig tur
ned ad åen.
I den kommende sæson vil vi gerne have flere til at ro mere og deltage i flere ture og
stævner, kajakrally mm. Det skal vi have en snak om med alle omkring holdet.
Tak til jer alle omkring holdet og på gensyn i den kommende sæson.
b. Materiel
Martin peger på alt for mange skader på vores både. Særligt stævnskader er et problem.
Han opfordrede alle til forbedringer. Det er der plads til.
Flere undrede sig over disse mange skader. Alle har en opgave til dels selv at passe på, men
også at hjælpe andre med og til at gøre en indsats.
Martin og andre fik stor ros for deres indsats
c. Polo
Casper oplyste om deltagelse i DKF turneringen. Der er købt yderligere 3 kajakker. 2 har
været på kursus. Der er indledt samarbejde med ungdomsskolen. Der er 7 til 8 deltagere.
Alle kan prøve poloerne om mandagen efter svømning.
Tommy opfordrer til at stævnedage lægges på hjemmesiden
d. Stævne
Steffen opfordrede alle der har tid og lyst til at deltage i stævner rundt om i landet. Alle kan
være med. Der er også i 2014 træning om torsdagen. Tidspunktet flyttes måske fra kl. 17.30
til kl. 18.30 for at forsøge at få flere med.
e. Svømme
Annemarie oplyste om svømning om mandagen med god tilslutning. Der er aktuelt 6
livreddere. Der er plads til flere. Interesserede kan henvende sig.
4. Regnskab 2013 og budget 2014.
Brian gennemgik regnskab og balance.
Det ser fornuftigt ud. Regnskabet blev godkendt
Brian gennemgik budget for 2014. Herunder et forslag om kontingentstigning som kommer i
dagsordenens pkt. 6.
Budget godkendes.
Ansøgning til forskellige fonde blev drøftet.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsesforslag til ændring af lovenes § 6 stk. 4 blev vedtaget .
6. Fastsættelse af kontingent
Med henblik på at konsolidere sig, idet der indenfor de kommende år bliver behov for modernisering
af klubhuset foreslår bestyrelsen flg. ændringer i det årlige kontingent

7.
8.
9.
10.
11.

Junior fra kr. 750 til kr. 800
Senior fra kr. 1300 til kr. 1400
Familie fra kr. 2100 til kr. 2200
Passiv
kr. 300 til kr. 300
Gæste kr. 700 til kr. 700
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Det blev bemærket, at vi gerne vil bevare det nuværende antal
medlemmer.
Valg af formand
Tommy genopstillede og blev genvalgt
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Brian og Anja blev valgt
Valg af 2 suppleanter
Trine og Anne blev valgt
Valg af revisorer
Ida og Brian Kragh blev valgt
Eventuelt
Tak til Annemette for indsatsen gennem mange år
Forslag fra Henrik Bach om at oprette et bådudvalg for at sikre højere kvalitet i klubbens
indkøb. Bestyrelsen accepterede at modtage anbefaling/indstilling fra sådan et udvalg,
såfremt medlemmer kan finde sammen om arbejdet.
Tommy informerede om planerne for udnyttelsen af det nye bådhus.
Der blev stillet spørgsmål ved hvor godt nye medlemmer indlemmes i klubben, og efterlyst
bedre indsats fra bestyrelsen. Emnet blev drøftet og belyst med mange eksempler for og
imod. Drøftes videre på møde i begynderudvalget den 26/2 kl. 19.

Til slut takkede Henrik Bach for god ro og orden
Jørgen Lanng

