
Generalforsamling i VFKK tirsdag den 4. Maj 2021 

 
Grundet Coronarestriktioner er generalforsamlingen udskudt til første tirsdag i maj, og er ikke afholdt som 
der ellers står i vedtægterne inden udgangen af februar. 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent: Ole, som spurgte forsamlingen om der var nogen invendinger mod at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger og 
generalforsamlingen og dens beslutninger er derfor gyldige. 
 

2. Formandens beretning  
 
2020 var et stille år, men stadig med mange gode oplevelser på vandet. 
Vandet ved sæsonstarten var fint til redningsøvelser, der var bølger og vandet var friskt. Det betød også at 
vi vidste, at vi kunne redde sig selv og sin makker i den kommende sæson, for vandet ville kun blive 
varmere. Jeg synes det giver så god mening, at man øver sig med redninger i vand med udfordringer. 
Skt. Hans aften var rigtig hyggelig og det var også afslutningen på sæsonen. Mit forslag til en revidering af 
vores sikkerhedsinstruks er da også at vi har obligatoriske redningsøvelser ved hver af de 2 sæsoner.  
 
Desværre blev svømmehalsæsonen meget kort, og det var så ærgerligt, dels fordi det faktisk er ret 
hyggeligt at komme afsted, men brandærgerligt for jer der var så tæt på at få rullet til at fungere. 
 
Vi er lidt sårbare på instruktørsiden, og der er flere af jer der er så gode at I nemt vil kunne blive 
instruktører. Det man skal kunne er, at kunne vise de mest basale ting med forevisningskvalitet – altså 
kunne assistere ved en introaften. Korrekt ind og udstigning fra bredden og bro, rigtig rofatning, rotation i 
overkroppen, sideforflytning, lavt støttetag, nødstop, effektiv fremadroning, sikker baglænsroning, 
styretag, makker redning, dobbelt makkerredning og soloredning. Jeg tænker at hvis vi bruger 2 aftener 
sammen så er dem af jer der vil igennem den del. Jeg må gerne uddanne jer til DKF1 niveau, hvis I vil 
skridtet videre så skal I være IPP3 og videre til DKF2, det kræver et eksternt kursus.  
 
I foråret barslede kommunen med et projekt “Bevæg dig for livet”, jeg tog kontakt til kommunens 
konsulent, og af det kom der et fællesprojekt ud af det mellem Fjordcentret og Kajakklubben. Vi har fået 
midler fra Norddjurs Kommune og fra Nordeafonden til at købe SUP-boards. Så der kommer et nyt tiltag ind 
fra højre, det gik lidt hurtigt – men man skal gribe chancen når den byder sig. 
 
Efter 12 år på posten som kasserer, så har Bo efter mange svære overvejelser at give posten som kasserer 
videre. Vi har en sund økonomi, og der er lige lidt arbejde omkring sæsonstart med at få medlemmerne til 
at betale kontingent, og holde styr på intro betalinger. 
Der skal lyde en kæmpestor tak til Bo for mange års solidt kasserer arbejde. Det efterlader så 2 vakante 
pladser i bestyrelsen. 
 
Tak til jer alle for at være med til at skabe en klub hvor man hurtigt føler sig velkommen – eller det tror jeg 
da, for jeg har jo været med fra den spæde start. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab 
31 medlemmer i 2020, regnskabet blev omdelt og godkendt uden kommentarer.  
 



4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år. 
Kontingentet foreslås uændret, dvs 600,-  
Introaften 375,- og efterfølgende medlemskab af klubben kan tilkøbes for 300,- 
Der er ikke udarbejdet et budget, men Bo og Carsten har et ønske om at opgradere på trailersiden, evt. 
via en puljeordning fra DGI/DIF.  Den gamle vil kunne bruges som lager evt. med en form for 
presenning. 
 
Kontingent og forslag blev godkendt. 

 
 5.  Indkomne forslag  
Der er indkommet det forslag, at man kan være “socialt” medlem. Altså man kan lade sit medlemskab være 
socialt og så have mulighed for at være med til de sociale arrangementer. 
Generalforsamlingen vedtog forslaget og satte kontingentet til et årligt niveau på 100,- 

Der er ligeledes kommet det forslag om, at vores retningslinjer omkring sikkerhed skrives om. De skal 
forenkles. Det handler om, at man ikke skal udsætte sig selv eller andre for fare, ro efter evne med 
passende udstyr og grej og redningsøvelser i forbindelse med de 2 sæsonperioder. Der er forslag om at 
instruktørerne og bestyrelsen nedsætter et udvalg som skriver de nye opdaterede retningslinjer.  

Bestyrelse og instruktører har fået mandat til at skrive nye retningslinjer. 

 
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Nyvalg Gitte Michelsen som også har takket ja til at overtage posten som kasserer. 
Tak til Bo og Mathias for deres indsats. 
 
7.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant  
Finn Almind blev genvalgt som suppleant. 
 
8.  Valg af revisor  
Yvonne Karnøe blev genvalgt 
 
9.  Valg af revisorsuppleant  
Posten er vakant 
 
10.  Eventuelt  

Udvalg: 
Materialeudvalg: Poul 
Tapasudvalg: Yvonne, Marianne 
Instruktør gruppe: Erik, Jørn 
Vi laver en drejebog over hvordan en introaften skal forløbe. 
 
Klubaften: Tirsdage med start kl. 17.30 på vandet. 
Bloggen er fortsat vores primære formidlingsplatform. 
Vi fejrer Skt. Hans tirsdag den 22. Juni. 

Ref. Carsten Enemark  


