Referat af ordinær generalforsamling i Voer Færgesteds kajakklub tirsdag den 25. februar 2020
Tilstede: 13 medlemmer og 2 gæster.
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
Lars blev valgt og konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og dermed beslutningsdygtig.
2.

Bestyrelsens beretning, formandens talepapir er indsat efter selve referatet.
Beretningen blev godkendt.

3.

Aflæggelse af regnskab, kasseren fremlagde det reviderede regnskab.
Vi er 31 medlemmer, heraf er 14 med i svømmehallen.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år.
Intro: 375,- efterfølgende medlemskab af klubben plus 300,Ordinært medlemskab: 600,Svømmehal: kommunal takst.
Godkendt

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Søren Kepp Knudsen og Carsten Enemark.
Begge genvalgt for en 2 årig periode

7.

Valg af 1 bestyrelsessuppleant
På valg: Finn Almind
Genvalgt

8.

Valg af revisor
På valg: Yvonne Karnøe
Genvalgt

9.

Valg af revisorsuppleant
Marianne Koch

10.

Eventuelt
Tirsdage er primære klubaftener, med opstart 5. maj kl. 18.00
Klubaftener begynder også kl. 18, men hvis nogle har lyst til lidt leg inden
aftenens tur eller træning så er man velkommen.
Triatlon i Randers 7. juni fra 9 – 13, giv besked til Gitte E gerne så hurtigt
som muligt.

Tour de Kanal, søndag den 7. juni fra Kolind til Grenaa, arrangør Grenaa
Kajakklub.
Tegninger og tanker omkring faciliteter ved færgestedet blev gennemgået.
Bloggen blev også introduceret, og der blev ikke truffet nogen fast
beslutning om hvad der er optimalt omkring kommunikation. Men
opfordring til at dele, og gerne i god tid.
Formandens talepapir
2019 har igen været et godt år men mange gode oplevelser, og medlemstallet er stabiliseret omkring
de 30, 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 holdt et enkelt 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. Det har mundet ud i 2 bygninger, en der kan rumme klubbens kajakker og private
kajakker, og en med omklædningsfaciliteter, bad og et lille opholdsrum, samt en mobil sauna. På
den måde kunne flere være med. Projektet omfatter også et bredere slæbested, sikring af ”broerne”
og en redningsstige.
Projekt til har nu et budget på 1 million så vi skal finde andre fonde en Elrofonden, for de har en
grænse på 500.000. Men Elrofonden kræver som udgangspunkt tilbud fra 2 håndværkere etc.
Vi håber, at vi med 4 foreninger og et offentligt tilgængeligt slæbested kan være interessante over
for Elrofonden og andre fonde, DGI/DIF og LAG-Djursland.
Svømmerne er også med i en organiseret klub, så det skal vi benytte os af. Der er deadline til
Elrofonden med udgangen af februar, og Søren sender en ansøgning til Kyst direktoratet om en
dispensation for strandbeskyttelseslinien.
Vores blog har fået nogle udfordringer, den seneste opdatering er ikke en vi selv har valgt, og den
er ikke så brugervenlig som den gamle. Der er lidt tilvænning 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. Vi kom faktisk
Helgenæs rundt på en lørdagstur i frisk vind og med gode bølger og fantastisk kage.
Vi var også med som sikkerhed til et arrangement i Randers hvor netop havkajakker er ideelle idet
de ramt faktisk kan bruges som støtte for svømmere. Vi er inviteret med igen i år, og det er 7. Juni,
det var en god oplevelse siger de der var med sidste år. Gitte E vil gerne i nærmeste fremtid kunne
melde tilbage til arrangørerne i Randers og melde et rimeligt præcist deltagerantal.
Samme dag arrangerer Grenaa kajakklub Tour de Kanal, så det er ikke tilbud der mangler.
Jeg vægter fortsat sikkerheden højt og man skal kunne 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, så er det i sådan noget vand man skal ro i. 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. Sidste års intro var jo helt fantastisk, der var gode
bølger og vandet var friskt. Der var lidt diskussion og seriøse overvejelser, men jeg tror at alle der
var med derude havde en god oplevelse, og set i forhold til overvejelser om hvad for noget vand
man kan ro i, så var det helt ideelt.
Vi er jo nogle der har roet hele vinteren, og kun en enkelt kæntring, men den blev håndteret helt
efter bogen, og påklædningen var helt i top.
Vi havde en enkelt tæt-på situation sidste år. De store coastere flytter undertiden meget vand, og
vandet ved slæbestedet og i den lille vig ved flydebroen kan være meget voldsomt. Derfor er
anbefalingen at ved en coaster passage, så skal man enten være på land eller have godt med vand
under kølen.
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
I forhold til budget så foreslår vi uændret kontingent;
Dvs. intro til 375,-, og hvis man vil være med i klubben efterfølgende så kan man betale 300,Nuværende medlemmer betaler 600,Der er Elrodage i pinsen, og her kan man lave arrangementer hvor Elrofonden betaler helt eller
delvist for arrangementet. Så kom frit frem.
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.

