Generalforsamling i VFKK 2018 - referat
Dagsordenen
1. Valg af dirigent. Lars blev valgt som dirigent og Carsten som referent.
2. Bestyrelsens beretning, se nedenfor.
3. Aflæggelse af regnskab. Det reviderede regnskab blev godkendt.
4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsats, dvs. 600,- pr. år og 400,- for svømmehal.
Carsten gjorde atter opmærksom på, at der på et tidspunkt kommer en udgift på tilskud til
instruktørens tørdragt.
Generalforsamlingen godkendte at salg af 2 kajakker samt indkøb af 2 nye mindre kajakker, pagajer,
diverse sikkerhedsudstyr og reservedele til især de 4 valleykajakker som er med i svømmehallen
5. Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Carsten
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, Finn
8. Valg af revisor, Yvonne
9. Valg af revisorsuppleant, Børge
10. Eventuelt, Mathias orienterede om planer/ideer for klubfaciliteter med opbevaring af kajakker og
omklædning på den vestlige del af p-pladsen. Bestyrelsen vil i nær fremtid tegne et færdigt projekt hvorefter
kommunen skal søges om lov og derefter skal der findes penge til projektet.
Ugentlig roaften onsdag, samt efter særskilt annoncering på nyt.vfkk.dk
Der arrangeres IPP2 kursus som en række aftener i foråret.
Redninger og suppe onsdag den 9. maj kl. 17.00
Indvielse af fjorden som Naturpark Søndag den 27. maj
Bestyrelsen har konstitueret sig med Carsten Enemark som formand, Bo Espensen som kasserer og Mathias
Gjøde som menigt medlem. Bestyrelsen besluttede at suppleant Finn Almind inviteres med til møderne.

Bestyrelsens beretning ved formand, Carsten Enemark
2017 har atter været et stille og roligt år. Det er ikke fordi vi er blevet mange flere medlemmer i klubben, og
det er heller ikke den store aktivitet som har præget os. Men jeg ved at der er mange der har haft nogle gode
oplevelser på vandet. Jeg har selv haft gode oplevelser, både alene og sammen med jer. Vejret kan vi tale
længe om, men det kan vi ikke gøre noget ved.

I bestyrelsen har vi holdt et enkelt møde, og det holdt vi i tirsdags, så det er ikke bestyrelsesarbejdet der
tynger i klubben, jeg har sagt det før og jeg siger det gerne igen. Det er kassereren og instruktøren der holder
gang i klubben. Vi har dog talt en del om i samarbejde med “open water svømmere” og fortøjningspladserne
at etablere en bygning nede ved siden af den kommunale toiletbygning. En bygning der kan rumme klubbens
kajakker, private kajakker, omklædningsfaciliteter og sauna. Der har desuden været forslag om at saunaen
kunne være mobil. På den måde kunne flere være med. Projektet omfatter også et bredere slæbested og en
redningsstige. Vi sigter på et projekt til max. 500.000 for det er det beløbsgrænse som Elrofonden har sat. Vi
håber at vi med 3 foreninger og et offentligt tilgængeligt slæbested kan være interessante over for
Elrofonden. Mathias har været igang med at tegne og næste step er en ansøgning til kommunen om lov til at
bygge og derefter skal pengene findes.
Vores blog er velfungerende og stadig vores primære kommunikationskilde, vores hjemmeside er til
baggrundsinformation og så kan vi lege lidt med Facebook og Instagram. Husk gerne, at hashtaggge med
#vf_kajakklub.
Det er mit ønske at alle nuværende medlemmer i løbet af foråret bliver IPP2 roere, og at nogle af jer også vil
søge mod IPP3. IPP2 kan jeg godkende og jeg kan træne jer op til IPP3, men ikke godkende. Der skal faktisk
2 censorer til at godkende. En 3ér godkendelse tager 8 timer, en 2ér godkendelse vil vi kunne gøre på en god
lang aften eller på en lørdag. Jeg håber også at et par af jer har lyst til at blive instruktør 1. Det kræver ikke
specielt meget, og det kan vi langt hen ad vejen tage samtidig med IPP2.
Personligt har jeg meget lyst til at komme på en overnatningstur, gerne Helgenæs rundt med start en fredag
aften, overnatning i shelter og tilbage ved Draget lørdag formiddag.
Vi har i bestyrelsen besluttet at sælge den gule Tahe og den blå Riot. Den gule har en meget høj ryg og der er
ikke rigtig nogen der bryder sig om at ro i den, den blå mest på grund af at den har ror og kræver forholdsvis
meget vedligeholdelse. Vi ønsker så at investere i 2 mindre kajakker, det kunne være Arrow nuka eller
lignende. Samtidig skal vi have flere grønlænderårer, nye paddlefloats og så skal alle 4 kajakker der har
været med i svømmehallen have nye finner og luger, og efterfuges.
Svømmehallen havde tekniske problemer og måtte holde lukket i 14 dage, det betød 2 aflysninger. Jeg har
talt lidt med Henrik om at vi kan lave noget en lørdag i april hvor vi kan øve redninger for jer der ikke er
med i svømmehallen og måske også for helt nye medlemmer.
Men så længe jeg er formand for denne klub, så vægter jeg fortsat højt at man kan redde sig selv og sin
makker under de forhold man ror i. Med andre ror hvis man kun vil i vandet når vandet nærmere sig 20
grader, solen skinner og vandet er blankt. Hvis det kun er der man kan redde sig, så er det også under de
forhold man skal ro. Så derfor giver det god mening at vi holder fast i sæsonstart med suppe og redninger.
Det er også ganske tydeligt at se hvem der har været med i svømmehallen og hvem der ikke har lavet en
redning siden sidste sæsonstart. Sikkerheden er bare så vigtig, og jeg synes det er rart at vide at alle
klubmedlemmer har styr på makkeredninger, og på den måde kan hjælpe hinanden.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, især til kassereren for at holde styr på pengene. Og tak til jer alle
for nogle gode oplevelser på vandet.

