
Generalforsamling d. 23. marts 2011   

Referent: Dorthe Mogensen  
 
1. Valg af dirigent  
Dorthe Mogensen 
 
2. Bestyrelsens beretning  
2010 blev året hvor vi for alvor fik gang i kajakklubben. Vi råder nu over 6 kajakker med tilhørende udstyr, der er 
blevet bygget et lille logi til kajakkerne som vores medlemmer har adgang til uden at skulle spekulere på om 
Fjordcentret har åbent. Vi har fået uddannet 4 klubinstruktører og er i det hele taget kommet godt i gang. Vi har holdt 
en række introaftner og i bestyrelsen har vi snakket om hvordan vi kan få gjort en introaften til både at give 

nybegynderen er sikker oplevelse og en forsmag på den glæde og frihed der er ved at sidde i en kajak. For os i 
bestyrelsen er det vigtigt at der er mange der tager ansvar. Vi prioriterer derfor de mange udvalg højt, på den måde 
er opgaverne delt ud på mange personer. På den måde kan alle komme ud at ro. 
Sikkerhed 
I forhold til mange andre klubber har vi et meget lempeligt forhold til hvornår folk kan få lov til at ro. Sidste år kunne 
man principielt være med til en introaften og dagen efter sammen med en anden nybegynder have adgang til 
klubbens kajakker. Vi vil derfor gerne diskutere introforløb med jer senere i aften. I bestyrelsen vil vi gerne holde fast i 
at nybegyndere kun sejler i område 1, dvs. fra færgelejet og (sydpå) ind mod Hollandsbjerg. Man er absolut 
nybegynder indtil man har minimum 50 kilometer i kroppen og er tryg ved sine redninger. Efter det punkt er fjorden 
fuldt tilgængelig samt kystnær sejlads i stille vejr. 
Instruktører 
Vi har 4 klubinstruktører, og i forhold til DGI´s uddannelsessystem har klubinstruktører ikke lov til at fri ro andre. Det 
betyder at skulle vi have lyst til at skifte klub vil vi skulle igennem deres frironingsprogram. I forhold til DKF er EPP2 
roere frigivet til kystnær sejlads i stille vand. 
Vi skal altså arbejde på at vi får folk igennem et uddannelsesprogram som gør at vi selv kan fri ro vores medlemmer 
og at man kan få et stykke papir på det.  
I bestyrelsen har vi derfor betalt for kurser, dvs. instruktørkurser og første rullekursus. Vi skal også opfordre til at 
andre tager på kursus.  
Grej 
Vi har 6 kajakker med grej, og forventer at indkøbe en trailer samt 2-3 nye kajakker. Vi vil også bruge lidt penge på at 
støtte et par arrangementer i Auning svømmehal til at øve redninger. 
Ture og arrangementer 
Jeg synes det er herligt, at vi har tovholdere på forskellige rohold, og det vil jeg opfordre til at vi arbejder videre med i 
år. 
Vi arbejder på at vores hjemmeside vil kunne håndtere booking af klubkajakker.  
Endelig skal man huske at aflevere lånt grej i samme stand som man gerne vil modtage det i. I år får alle en 
nummeret nøgle når man har demonstreret redninger. Vi håber som allerede nævnt at vi kan komme i Auning 
svømmehal i april og øve redninger, og så vil vi ellers lave redning den første torsdag i maj til standerhejsning og så 
op og skifte tøj og få noget varm suppe og så er sæsonen i gang.  
Introaften 
Vi forestiller os at der til hver introaften er 2 instruktører samt 2 -3 klubmedlemmer. En introaften skal så deles op i 
to. Første halvdel er den våde del hvor instruktørerne viser en makkerredning. Derefter er det de nye der sammen 
med klubbens medlemmer går i gang og så kan instruktørerne hjælpe. Efter vandgangen tager man tørt tøj på og så 
ror vi en tur og har madpakken med. På den måde håber vi at vi på den samme aften får givet indblik i det at ro i 
kajak. Men man er jo ikke udlært på en enkelt aften. Der er meget der skal læres og meget der kan forfines – 
heldigvis. 
Vi glæder os til at ses på vandet til gode ture på fjord, å og hav. 
 

  3. Aflæggelse af regnskab
Indtægter: 49.875,00 
Udgifter: 74.308,26 
Resultat: -24.433,26 
Beholdning primo: 18.727,27 
Beholdning ultimo: -5.705,99 
Bemærk, at tilskuddet fra LAK er blevet forsinket og derfor først er modtaget i 2011. 

 
  4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år

Kontingent uændret. Dvs.: 
Personligt medlemsskab: 1.200,- 
for efterfølgende familiemedlemmer: 800,-  
for efterfølgende familiemedlem under 18 år: 600,- 
Personligt medlemsskab, for dig som har kajak og øvrigt udstyr: 600 kr,- 
for efterfølgende familiemedlemmer med kajak: 600,- uden kajak 800,- 
Ovenstående priser er inkl. medlemsskab af Skrubbelauget ved Fjordcentret 
Som medlem kan du medbringe gæster og betale 150 kr. pr. person pr. dag for lån af udstyr.  
For gæsterne gælder samme sikkerhedsregler, som for medlemmer. Medlemmet er ansvarligt for at gæsterne 
overholder sikkerhedsreglerne i VFKK. 



Ved indmeldelse efter 1. august: Halv pris på kontingent  
Pris for introaften: 200 kr. Der kan dog laves arrangementer / kampagner hvor det er gratis.  
Budget: 
Kontingent uændret og vi forventer mellem 30 og 50 medlemmer. 
Vi vil investere i en trailer til ca. 8000 kr. og 2-3 kajakker. 
 

  5. Indkomne forslag
Se under eventuelt 
 

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dorthe og Bo på valg – blev genvalgt. 
 

 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 
Henrik 
 

  8. Valg af revisor
John Neimann  
 

 9. Valg af revisorsuppleant
Karen Margrethe 
 

  10. Eventuelt
Følgende udvalg blev nedsat:  
Instruktør / Introkurser: Bo, Carsten, Brian, John og Henrik 
Materialeudvalg: Per, Bo, Orla og Vagn  
Dags-ture-udvalg: Birgit og Yvonne  
Lang-tur-udvalg: Henrik og Dorthe 
Lørdagsroning: Dorthe og Yvonne  
Web: Brian 
Logo 
Vi skal have lavet et klublogo. Bestyrelsen modtager forslag til logo ind til 25. april. Vi præsenterer logoet til 
Standerhejsning d. 5. maj. 
Svømning i Auning 
Carsten arrangerer 2 svømmehalsdage i april. Info om tilmelding kommer senere. 

Trygfonden 
Carsten har søgt om svømmeveste og radio hos Trygfonden 
Sikkerhedsregler 
Vi tilføjer reglen om, at der altid skal vælges en turleder. 

 


