
Referat af ordinær generalforsamling 1. februar 2022 
Voer Færgesteds Kajakklub 
 

Dagsordenen 
1.  Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Ole, og blev valgt. Ole konstaterede at generalforsamlingen er lovlig 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.  
 

2.  Bestyrelsens beretning, ved formand Carsten Enemark 

 
2021 var et godt år og et specielt år. COVID-19 har i den grad sat præg på året, nøjagtig lige som 
året før, men som I også vil kunne se af regnskabet så har vi ikke haft så mange med på 
introduktion og det er heller ikke lykkedes os at fastholde så mange medlemmer. Vi har heldigvis 
ikke en masse faste udgifter, så vi er på den måde ikke afhængige af at vi skal være mindst x antal 
medlemmer. Men ingen tvivl om at vi gerne vil være lidt flere, og gerne holde på dem som vi har 
med på intro. 
 
Derfor vil vi gerne på de planlagte introaftener give nye roere en oplevelse af fællesskab. Det 
betyder, at mens der bliver øvet redninger og ind- og udstigninger, så laver resten af 
medlemmerne tekniske øvelser eller spiller bold. Efter redninger ror vi i samlet flok til et 
madpakkested. Vi teamer op således at de nye ror sammen med en af os andre. 
 
Igen sidste år lykkedes det jo faktisk at få lidt bølger på vores første aften. Det giver rigtig god 
mening at foretage redninger i bølger og i koldt vand. Jeg var på jagt efter en kajak til mig selv og 
var med Kajakfreak på tur. Vi var 16 personer, og vi kendte ikke hinanden alle sammen, jeg kendte 
kun ham jeg selv havde med, men kajakfolk er jo hyggelige mennesker der gerne vil tale sammen. 
Vi begyndte med rundstykker og et oplæg fra en fysioterapeut, rigtig spændende, og derefter fik 
turlederen ordet. Han fortalte hvor vi skulle sætte i, og hvad målet var. Han udpegede også hvem 
der sejlede forrest og hvem der var bagerst, alle vi andre skulle være mellem de 2. Kom man foran 
den forreste så ville man vælte PUNKTUM. Det fungerede rigtig fint. 
 
Der var en yngre fyr med som gerne ville blære sig med at rulle i tide og utide. Det blæste godt og 
der var pæne bølger. Efter et par fine, men powerrul, så kunne han ikke komme op, og måtte have 
hjælp. Nærmeste person begyndte også at assistere, men begge 2 var rustne i deres 
makkerredning, så turleder måtte gribe ind, og guide meget detaljeret og meget bestemt hvad de 
skulle.  
 
Det nytter altså ikke kun at øve redninger i stille vejr, bestemt ikke hvis man gerne vil ro i lidt 
bølger. Så vi holder fast i redninger ved de to sæsonstarter, og til jer der på en eller anden måde 
får jer smyget udenom, så se at få det ændret. Redninger i bølger er vigtigt. 
 
Vi er kommet lidt i tvivl om vi skal gå efter at bygge en kombinationsbygning i forbindelse med det 
offentlige toilet. Det vi som kajakroere har brug for er et sted hvor vi kan opbevare vores kajakker 
og klæde om. Det kan vi måske gøre mere enkelt i forbindelse med Fjordcentret. Det sidste er 
relativt enkelt, det kræver en såkaldt forbikobler til ”Naturværkstedet”. Så er der adgang til 



toiletter, I sæsonen er der som regel også åbent på toiletterne i ”Wadershuset” og også mulighed 
for et brusebad, og de fleste gange også med varmt vand, det koster dog en 5ér for et bad. Derfor 
foreslår bestyrelsen også at kajakklubben skal give et bidrag for til forbikobleren. 
Opbevaring af kajakker er lidt mere kompliceret, hvis vi kan finde et sted på Fjordcentrets grund 
hvor vi kan have en pæn container så kunne det være en let løsning. Men der er udfordringer med 
at Fjordcentret ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Men jo mere enkelt vi gør tingene, jo 
mere tid får vi på vandet, og det er det primære. Søren og jeg har talt lidt om det, og Ole har også 
været involveret i forhold til prisen på en container. Men det skal både være funktionelt og 
praktisk. 
 

Kommende arrangementer 
Vi skal finde en ny dato for en arbejdsdag, for der kom pludselig for mange afbud til at det gav 
mening, i forhold til at nå igennem kajakkerne og den megen omtalte hygge. 
 
Førstehjælpskursus lørdag den 19. marts 
Det er forbeholdt dem der var tilmeldt det oprindelige kursus, og kommer der ledige pladser så 
bliver de budt ud.  
 
3 timer i svømmehallen, søndag den 24. april fra 15-18. Det er oplagt at give det som en mulighed 
i forbindelse med vores introforløb. 
 
DGI og DKF gentager arrangementet med ”Danmark padler” i år fra 21-29 maj. Der er fjordens dag 
den 22. maj, så det vil jo være oplagt at kombinere de 2 begivenheder, vi har før roet en tur i 
forbindelse med ”Fjordens dag” 
 
Nordeafonden som var så gavmilde sidste år med at donere penge til SUP-Boards har stadig penge 
de gerne vil af med. Jeg har derfor søgt deres løbspulje og fået 10.000 til afholdelse af en Tour de 
fjord, med 3 ture: 

1. Allingåbro – Voer Færgested 
2. Dammene, herunder også på SUP-Boards 
3. Kanaløen rundt. 

Vi har ligeledes fået bevilget 75 løbstrøjer. Der er sat en dato der hedder lørdag den 18. Juni. 
Så det vil være rigtig dejligt om I vil være med. 
 
Tak til jer alle, men især tak til jer der giver en ekstra hånd med for at vores klub til at fungere. 
 
Og i det forløbne år har vi faktisk afholdt bestyrelsesmøder, konstruktivt og hyggeligt. Og vi er tæt 
på at der er flere der snart har papir på at de er instruktører. Og i arbejdet med at blive instruktør, 
så bliver man faktisk også selv en dygtigere roer. 
Jeg kan kun gentage min opfordring til jer om at tage på kursus eller tage med andre på tur på 
deres vand. Kajakfolk er generelt meget åbne. 
 
Det var vist de formelle ord. 
 



Kommentar til beretningen. Ole foreslog at vi skal ro mere samlet. Det nikkede 
generalforsamlingen til, det betyder at vi dermed ror efter sammen princip som Carsten prøvede 
på Limfjorden. Altså at vi hver gang udpeger en person som ror forrest og sætter tempoet således 
at alle kan være med, og at vi udpeger en som er bagtrop. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 

3.  Aflæggelse af regnskab ved kassereren Gitte Michaelsen 
Årets resultat er et overskud på 10.000,- og der er dermed ca. 50.000 i klubkassen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4.  Godkendelse af kontingent og budget  for  det  kommende  år  

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget, dvs. 
600 for et basismedlemskab, tilkøb til svømmehal kan ske efter gældende takts fra Norddjurs 
Kommune. 
Intro forløb 375,- og mulighed for at melde sig ind i VFKK efterfølgende for 300,- 
I forbindelse med intro kan man tilkøbe svømmehalsbillet den 24. april for 150,- 
Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af april for eksisterende medlemmer. Senere 
indbetaling koster +50,-  
 
I forbindelse med både beretning og forslag til budget diskuterede vi grundigt de forskellige 
muligheder. Konklusionen blev at vi går efter at lave en løsning i forbindelse med Fjordcentret. I 
første omgang sætter vi gang med en forbikobler til alarmen i Naturværkstedet. Søren, Ole, Poul 
og Carsten kigger på løsninger i forbindelse med Fjordcentret til både private og klubkajakker. 
Det blev desuden aftalt at kajaktraileren sættes i stand og bestyrelse/instruktører kigger efter 3 
kajakker. Der er mange brugte til salg i øjeblikket. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag  

Der er ikke indkommet forslag. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg Søren Kepp (ønsker ikke genvalg) og Carsten Enemark (villig til genvalg) 
Nyvalgt Karina Rubæk og genvalg til Carsten Enemark. 
Tak til Søren for indsatsen. 
 

7.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant  
Finn Almind blev genvalgt.  
 

8.  Valg af revisor  
Yvonne Karnøe blev genvalgt. 
 



9.  Valg af revisorsuppleant  
Gitte Gjøde blev valgt. 
 

10.  Eventuelt 
 
Bloggen er meget besværlig så vi vælger at bruge vores facebook gruppe og side meget mere. Alle 
fra klubben kan lægge noget op på gruppen, og så er det op til PR-udvalget at lægge relevante 
sider op på den officielle Facebookside.  
 
Der var flere der havde udfordringer med at deltage den 18. juni, så Carsten tager kontakt til 
Nordeafonden for at høre om vi kan flytte arrangementet til den 22. Maj som er Fjordens dag, og 
som også ligger i Danmark padler ugen. 
 
Reparationsdag tirsdag den 15. februar kl. 16.00 på Messingvej 23, Randers. 
  

Udvalg: 
Tapas: Finn, Marianne og Yvonne 
Tur:  
Materiale: Poul, Søren B, Ole. 
Byggeudvalg: Ole, Søren K, Poul og Carsten 
Pr: Erik, Marianne og Carsten 
Tour de fjord: Carsten, Gitte G, Bjarne. 
Instruktør: Jørn, Erik, Gitte E, Gitte G, Poul og Carsten   
 
 
Ref. Carsten Enemark 
 
 
 
 


