
Referat af ordinær Generalforsamlig i VFKK 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lars, som blev valgt. 
Lars konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig. 
Der var i alt 19 medlemmer tilstede. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden  
Formandens talepapir er indsat i bunden af referatet. 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
 

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren  
Der er indkøbt 3 nye kajakker og solgt 1. Der er desuden købt reservedele til eksisterende kajakker. 
Kassebeholdningen er derfor gået ned med næsten 20.000,- men økonomien er stadig sund. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 

4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år,  
Uændret kontingent, og stigning i introaften og restkontingent 
Intro 375,- indmeldelse i klub 300,- 
Klubkontingent 600,- 
Certifikater betales særskilt 
 

5. Indkomne forslag.   
Visning af kajakskur.  
Bestyrelsen er bemyndiget til at arbejde videre med projektet. 
Forslag om nye klubtrøjer  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg: Bo og Mathias  
Valgt: Bo, Mathias for 2 år og Søren K for 1 år 
 

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant,  
Finn 

 
8. Valg af revisor,  

Yvonne 
 

9. Valg af revisorsuppleant, 
Børge 
 
 

10. Eventuelt 
Sæsonstart 7. maj med start fra kl. 17.00 hvor vi også markerer 10 års jubilæet. 
Klubaften tirsdag som primær, og onsdag/lørdag som sekundære. 
Turudvalg: Yvonne, Inge-Lise og Gitte G 
Materialeudvalg: Jørgen og Poul 
 

  



Bestyrelsens beretning, eller mere rettelig formandens. 
2018 har atter været et godt år, og vi er blevet en del flere, så velkommen til jer nye og ikke 
mindst velkommen til jer der holder ved – I er med til at skabe en klub.  
 
Jeg ved også 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 ikke holdt et eneste møde, så det er fortsat ikke bestyrelsesarbejdet der tynger 
i klubben, det burde det måske. 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 
klubbenskajakker, 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 er fortsat 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. 
 
Sidste år have jeg en ambition om at alle nuværende medlemmer i løbet af foråret blev 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. Jeg synes vi skal fortsætte med at have det mål at alle kan leve op til 
IPP2 kravene – hele tiden. Det vil sige at man holder sine færdigheder ved lige. 
 
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. Det sagde jeg ordret 
sidste år - det skal ske i år. Her i weekenden var jeg på tur med kajaknetværk Østjylland, og Gitte, 
Poul og Jørn var med på en del af lørdagsturen og det var hyggeligt. Hele weekenden var rigtig 
hyggelig og jeg fik nye fif med hjem. Jeg ved også at nogle af jer andre har været på 
overnatningstur, det giver et eller andet at sidde og tale om aftenen.  
 
Nu har der igen været lidt skriveri om et solouheld hvor en roer ikke kunne redde sig selv fordi han 
fik rodet så meget med sin pagaj at kajakken forsvandt for ham – KAJAKKEN er altid vigtigst, og 
hvis man ror alene, så tag dog en ekstra pagaj med. Derfor vægter jeg fortsat højt at man kan 
redde sig selv og sin makker under de forhold man ror i. Med andre ord, 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. 
 
Når vi nu kommer til regnskabsdelen, så vil I se at vi fortsat har penge i kassen, men vi mangler at 
betale gebyr til kommunen for brug af svømmehallen på 9500, fakturaen er først lige kommet. Vi 
troede vi var på den sikre side da vi sagde at det skulle koste 400,- for en svømmesæson, men i 
begyndelsen af januar hvor vi fik besked på at indberette medlemstal og brugere af de forskellige 
kategorier, så havde kommunen sat gebyret på svømmehal op til 425,- og brug af øvrig natur til 
50,- . Så næste sæson må vi påregne en lille stigning i svømmehallen. Men det er stadig godt givet 
ud, og stadig billigt.  
 
I forbindelse med IPP certifikaterne fik jeg ikke meldt præcist ud at det koster 100,- at få 
certifikatet, og jeg tror faktisk at det kun er Gitte og Lars der har betalt. Så for en god ordens skyld 
så må I godt lægge 100,- næste gang I kommer forbi jeres netbank, altså kun dem der mangler i 
denne omgang. I forhold til budget så foreslår vi uændret kontingent, og en justering på intro til 
325,-, og så kan vi under fastsættelse af kontingent beslutte om det samlede kontingent skal være 
på 600,- eller på 625,- Sådan at første år er lidt dyrere. 
Vi kommer igen i år til at kigge på nye pagajer og paddlefloats, og måske også nye både. 
Vi kunne også overveje at betale for en forbikobler til Fjordcentrets alarmsystem, og på den måde 
kunne komme ind i naturværkstedet og klæde om, også selvom jeg ikke er med. Det vil give mere 
fleksibilitet. 
 
I forbindelse med Fjordens dag den 26. maj vil det være rigtig godt om klubben også vil være til 
stede. Jeg er selv travlt optaget på Fjordcentret. 
 
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. 
 

 
 


