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Generalforsamlingen den 6. marts 08
Godt en snes medlemmer havde fulgt indkaldelsen til den årlige generalforsamling og blev budt velkommen af formanden, der udbad sig
forslag til dirigent. Hermed åbnedes mødet.:
Valg af dirigent: Helge Max Andersen blev foreslået og valgt. Han
konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og gav herefter ordet til
formanden.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden indledte
beretningen med en omtale af vores nye, større lokale og inventaret og
meddelte, at mht. det gamle klublokale, skulle dette i fremtiden kun
bruges til træningslokale. Vi har p.t. 2 romaskiner, en mavetræner plus
det gammelkendte grej og andet ville nok følge efter. Derefter nævnte
formanden, at havørnene igen rugede på det samme sted på Bognæs og
at man indskærpede de gældende restriktioner for trafik i området. Et
kort i klublokalet viser restriktionerne. Vores skovtur til Humleore
Skov i februar måned måtte desværre aflyses i 2007 på grund af
snestorm, den blev først gennemført i år, den 23/2. Tilgengæld blev
turen til Weser i maj gennemført, endda i et tempo der gjorde, at Tom
måtte vinke farvel til sin madpakke. I løbet af denne forlængede weekend blev der også lejlighed til en tur på Fulda. Ellers gik det slag i slag
med beretning om aktiviteterne i det forgangne år, entringsøvelser i
Maglegårdsbadet, instruktion af begyndere – og her undlod formanden
ikke at takke Mads for det store arbejde, han udførte i den forbindelse,
reparation af kajakker – og her blev Bjørn fremhævet som den, der tog
sig af det mest bøvlede og besværlige arbejde, klubturen der gik til
Svejbæk, møde i Brugergruppen for Roskilde Fjord og vores deltagelse
som vagter på Roskilde Festivalen, der også denne gang gav en god
skilling til klubben. Marlis og Finn’s møder med den uheldige delfin i
fjorden kom også med i beretningen. Endvidere nævntes Skt.Hans
aften-komsammen og arbejdsdag med maling af hus mv.
Tour de Gudenå deltagelsen blev en særlig uforglemmelig oplevelse
for deltagerne. På grund af meget dårligt vejr måtte langt de fleste
udgå, mange sank simpelthen, men det lykkedes dog Mads og Helle at
ro over Mossø. Løbet blev neutraliseret, men det kom dog i gang igen
og alle fuldførte.
Omtalt blev også arrangementet med super-instruktion, som mange
havde glæde af. Der blev også lejlighed til at arrangere en tur til Kattinge Sø og videre sydpå med et par ridser i bunden som resultat. En
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længere beretning herom kan læses i forrige klubblad. Så var der
standerstrygningsfesten i oktober –og der havde selvfølgelig også været
standerhejsning i marts måned.
Som bekendt kommer klubbladet nu på glittet papir og i farver. Det
kunne ikke længere trykkes og kopieres som tidligere, men fremstår da
også nu meget flottere om end dyrere at fremstille. Vores kajakflydebro
er blevet flyttet, så den nu ligger for enden af pontonbroen. Som den lå
før, lå den åbenbart til gene for motorbåde fra/til slæbestedet og
manøvrering i almindelighed. Formanden henviste også til svømningen i
Maglegårdsbadet og de sene (= dårlige) tider, vi har. Det har bevirket, at
kun få medlemmer benytter svømmehallen – og da bider det sig selv i
halen, idet vi ikke kan forvente at kunne forhandle os til bedre tider, når
vi er så få. Har man derfor mulighed for at møde mandag 20.30 – 22.00,
så ville formanden gerne opfordre hertil.
Formanden nævnte den kedelige meddelelse, han havde fået, om Erik
Leitners død på sin livs rejse på et krydstogt i Caribien. Vi mistede
herved et hyggeligt medlem, der altid var frisk på en snak nede på havnen.
En noget mere positiv nyhed er, at optællingen har vist, at vi i 2007 satte
ny rekord med 22990 km. Vi skal tilbage til 1995 for at se det næstbedste resultat, nemlig 20566 km. Så det er flot, må man sige.
Slutteligt takkede formanden alle, som har gjort en indsats for fællesskabet og klubbens trivsel, instruktører, reparatører, redaktøren og forfatterne, administratorerne og folk der gav en hånd med. Det er vigtigt, at
vi alle føler et ansvar og drager omsorg.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen med applaus, og vi kunne da
gå videre til næste punkt på dagsordenen:
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassereren
og vedtaget.
Indkomne forslag. Bestyrelsen have ingen forslag og ej heller modtaget
nogen.
Bestyrelsens planer for det kommende år.
Formanden opridsede, hvad der var på tapetet. Først og fremmest
standerhejsning den 6. april, hvor der roes ud kl. 10.00 og hvor selve den
højtidelige begivenhed finder sted kl. 13.00. Yderligere den årlige
tilbagevendende entringsøvelse i Maglegårdsbadet, der nu finder sted
den 26. april mellem 1300 og 1700, og hvor der opfordres til, at også
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gamle og garvede roere møder op og får genopfrisket de gamle discipliner.
Hvad instruktion og nybegyndere angik, var det blevet besluttet kun at
etablere ét hold på ca 15 personer. Dette ikke mindst af hensyn til vore
instruktører, der jo også har andet at se til. Men ellers skal der foregå
kajakreparationer som vanligt.
Den fælles sommertur er lagt i hænderne på Martin, der har en tur til
Sønderborg i tankerne. Med telt og ophold ved den lokale kajakklub,
hvis faciliteter kunne benyttes. En sådan tur kunne antageligt søsættes
midt i juni måned. Om dette hører vi nok mere senere.
I øvrigt gælder som sædvanligt, at alle er velkomne til at foreslå et arrangement, en tur, et eller andet til fælles gavn og glæde, ligesom DKF
på sin hjemmeside offentliggør arrangementer/løb, som andre klubber
afholder, og hvor man er velkommen til at deltage. Hvad med f.eks.
Tryggevælde Å løbet den 27/4 Husk, RFK betaler gerne startpengene
(men ikke kørepenge) til disse løb, forudsat at aftale herom forinden er
truffet med bestyrelsen. Glemmes skal bestemt heller ikke det årlige
Tour de Gudenå den 13.&14. sept., hvor vi gerne er rigt repræsenteret.
Vi skal også i gang med at indrette det gamle klublokale til træningsrum, men her skal kommunen også deltage bl.a. med at lægge
linoleum på gulvet incl. den lille gang. Der skal males, som vi selv gør,
men kommunen betaler for malingen. Nu må vi se, for kommunen rider
ikke samme dag, som vi sadler.
Til sidst nævnte formanden, at man i Bruxelles sysler med tanken om
et fælles Euro-paddel-pas, et slags pas for instruktører, der skulle
gælde alle discipliner, kajak-polo, wild-water roning etc.etc således at
en dansk instruktør også kunne arbejde i andre lande i EU og omvendt.
Det er klart en forbundssag, og nu må vi se.
Det var så planerne og opfordringerne og det kunne forsamlingen godt
tilslutte sig. I forbindelse med omtalen af kajakbroen blev det nævnt, at
vi måske en gang i fremtiden ville få vor helt egen flydebro – lagt syd
for den nuværende. På et spørgsmål om, hvorvidt der var planer om at
lave nogle gribefathuller i den nuværende bro for at lette ind- og udstigning for de knapt så adrætte, svarede Tom, at det skulle der nok
komme.
Budget. Kasserer Aksel gik det med regnskabet allerede udsendte budget igennem, og det blev vedtaget. Da posten for at udgive det nye
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klubblad imidlertid er vokset en hel del, ikke mindst p.g.a. den siden
nytår kraftigt øgede porto, spurgte Helge, om bladet ikke kunne udsendes elektronisk til dem af medlemmerne, der kunne håndtere dette,
og så på almindelig vis til de øvrige. Hvis man overhovedet kunne administrere dette uden alt for meget ekstra arbejde. Det kunne
bestyrelsen måske nørkle lidt videre med, dog syntes der at være større
stemning for at beholde distributionen, som den er i dag.
Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter, men kunne godt tænke
sig, at instruktionsgebyret (der inkluderer det første års medlemskab)
blev sat op fra kr. 1400.- til kr. 1600.- Dette kunne forsamlingen godt
gå med til, og det blev således vedtaget.
Valg af bestyrelsesformand m/k. Da Finn Petersen var villig til genvalg, og da ingen andre opstillede til posten, blev Finn genvalgt med
stor klapsalve.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + suppleant. På valg var Aksel
Hadberg, Mads M. Jakobsen, Martin Lorenzen og Tom Søndergaard.
Disse var alle villige til genvalg, og de blev da også genvalgt med applaus. Hanne Rasmussen, suppleanten, var også villig til genvalg, og
således blev det.
Valg af revisor og revisorsuppleant. Asger Max Andersen var på
valg ligesom hans stedfortræder Bjørn. Begge var villige til genvalg og
sådan blev det.
Eventuelt. Aksel benyttede denne lejlighed til at informere om, at Hvidovre Kajakklub havde opgivet deres kendte juleræs. I stedet havde de
spurgt, om vi – sammen med andre – kunne være interesserede i at
stille med et hold på 15-16 stykker (eller færre) til at ro et 24-timers
løb den 28-29/6. Holdets deltagere skal så skiftes til at ro og efter
tidens udløb, hvilket hold har så roet længst? Le Man til søs i Hvidovre
med andre ord. Tal med Aksel, hvis du vil med.
Igen i år står Martin for organiseringen af vagter til Roskilde Festivalen for vort vedkommende. Tilmeld dig til Martin, hvis du vil deltage. Det giver som sædvanlig nok en lille skilling til klubben.
Finn gjorde opmærksom på, at vi havde nogle børnekajakker i RFK.
Og der ligger også nogle i privatregi. Hvad med om forældre med børn
gjorde en indsats til fremme af børneroning. Martin ville gerne stå for
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en børnedag, hvor alle ungerne var samlet til hyggeligt samvær.
Debatten ebbede ud og Frank syntes, vi alle til slut skulle hylde
bestyrelsen for godt arbejde. Det var forsamlingen helt med på, og
bestyrelsen fik en velfortjent klapsalve.
Alt gik som det skulle – sådan da. Men Martin som havde stået for
traktementet. havde uheldigvis glemt, at der til enhver medlemskomsammen nødvendigvis behøves kokostoppe – og det manglede altså
her. Kun medlemmernes selvkontrol hindrede ballade.

Ref. Willy

Skovtur til Humleore Skoven den 23. februar.
Om det var frygten for en gentagelse af sidste års aflysning, på grund
af snestorm, der havde fået de fleste af klubmedlemmerne til at planlægge andre gøremål skal være usagt. Men da Hanne ved 11 tiden
ringede, for at sige at hun sammen med Finn og søsteren Lone var lidt
forsinket, og bad mig sige det til de andre, kunne hun have sparret sig
ulejligheden. Lidt efter dukkede Finn og Marlis dog op med deres
hund. Vi var således 7 (hund i beregnet) der drog ind i den, for de
fleste af os, ukendte skov. Det var derfor lidt skræmmende, at de to
stedkendte guider (Hanne og Lone) efter 10 minutter havde en mindre
diskussion om vejen, de blev dog hurtig enige og ekspeditionen fortsatte.
Udover en enkelt vandrer og et par grupper med motorsav havde vi
skoven for os selv, så vi blev kun forstyrret at et par hjorte. Undervejs
på turen blev vi af Hanne ledt ad en tilgroet sti ind i skoven, det
virkede lidt umotiveret, men hun vidste hvad hun gjorde, for pludselig
stod vi ved resterne af fundamentet til Kong Humbles slot, som tydeligt kunne anes i skovbunden. Uden en stedkendt guide havde vi formentlig ikke fundet stedet, da man nærmest skulle stå ovenpå stedet
for at se det. Hvis man læser lidt på nettet (www.ringsted-herred.dk/
humleore.htm) kan man se, at der på stedet lå et flere etager højt slot,
der blev forladt i det 16-17 århundred for, at ende som stenbrud for de
lokal bønder.
Efter et kort ophold forsatte vi turen og nåede frem til Køgeås, som vi
fulgte til udkanten af skoven. På denne del af turen stod det meget
klart, at det må være muldvarpe år i år, vi så i hvert fald flere marker
der var overbrodere med utallige muldvarpeskud. På marken i kanten
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af skoven var det dog en flok gæs, der var i gang med at indtage
forkosten. Hanne ledte os rundt om hjørnet til et lille halvtag, der var
udstyret med bænke og borde. Vi satte os og begyndte at fiske øl, kaffe
og madpakker frem. Efter at have gennemrodet begge lommer i min
taske adskillige gange, indså jeg at min madpakke lå, hvor jeg havde
lagt den i morges – hjemme i kølskabet. Da det øvrige selvskab ikke
mente, at jeg ville kunne overleve resten af turen på et par æbler og lidt
øl, forsynede Marlis og Lone mig med et par mellemmadder. Det
smagte rigtig godt og da Marlis lidt senere fiskede, temmelig meget,
kage op af den rygsæk Finn havde slæbt rundt på var dagen næsten
reddet. Rigtig festlig blev det da, Finn og Finn bød de små skarpe
rundt.
Efter en halvtimes tid brød vi op, vi gik tilbage via åsen og fortsatte på
den hen mod motorvejen, mens vi studerede forårstegn i form af mere
eller mindre udsprungne blomster og størrelsen på træernes knopper.
Da vi en god times tid senere kom tilbage til udgangspunkt, var undertegnede temmelig udmattet, men heldigvis var aftensmaden sikret i
form af en madpakke hjemme i køleskabet.
Tak maden og en hyggelig tur, Karl.
Forsidebilledet viser den kønne halvdel af skovtursholdet, dybt optaget af, hvem der kan finde den
største hunhasselblomst. For uindviede kan det oplyses, at det er den røde tussejavert, der ses i
noget nær naturlig størrelse, på vedstående billedet.
Raklerne er hanblomsterne, det er dem der giver
pollen til ”glæde” for allergikerne.
Nu var det selvfølgelig planen, at
jeg ville skrive en lille dykkerhistorie og vise et par af mine
billeder, men som I kan se er det
igen gået galt med pladsen. Så
der bliver kun plads til et lille et,
af to maskerede sommerfuglefisk
(Masked Butterflyfish)
taget i Rødehavet.

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 46353059
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde
Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.com

Klubroning 18.30 hver trisdag og torsdag samt søndag kl 10.00

Redaktionen forbeholder sige ret til at redigerer i
indsendt materiale.
Underlødige og injurierende indlæg kommer kun
i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen
Kasserer: Aksel Hadberg
Best.medl. Mads Jakobsen
Best.medl. Tom Søndergaard
Best.medl. Martin Lorenzen

43717113
46367384
46359015
46590245
46731463

RFK.’s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan
sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan
der indhentes oplysninger om klubben,
vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv. Interesserede kan også her læse om
klubbens instruktionskursus for nybegyndere.
Webmaster er Mads Jakobsen.

Standerhejsning søndag den 6. april. Vi ror traditionen tro (hvis vejret tillader)
først en tur kl. 10.00, og hejser efterfølgende standeren ved 13 tiden, når alle
igen har fået varmen i baddet eller saunaen.
Entringsøvelser i Maglegårdsbadet lørdag den 26. april fra 13-17. Så er der
mulighed for at genopfriske entringsøvelsen i Maglegårdsbaddets varme vand.
De første par timer vil være forbeholdt det kommende begynderhold, herefter er
klubbens garvede medlemmer velkomne til at komme og være med.
Tryggevælde Å løb lørdag 27. april. Køge Kano og Kajak Klub inviterer til et
hyggeligt løb på Tryggevælde Å. Der vil være start kl. 10 ved Tingbroen, Ammerup nord for Hårlev. Alt efter lyst, vind og vejr kan man stoppe efter 11 km
ved slusen inden Køge Bugt, eller efter de 14 km ved klubhuset på Søndre Mole i
Køge. Læs mere på www.koegekajak.dk Tilmelding via kalenderen på vores
hjemme side eller snak med Finn.
Klubtur til Sønderborg den 13-15 juni. Martin kommer sikkert med et opslag,
men tag et kik på den lokale klub www.sonderborgkajakklub.dk.
24 timers løb i Hvidovre 28.-29. juni. Se under punktet eventuelt i referatet fra
generalforsamlingen.
Husk Tour de Gudenå den 13.&14. september.

