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Generalforsamlingen den 8. marts 2012

Der var mødt ca. en snes medlemmer op til den årlige generalforsamling.

Formanden bød velkommen.

Valg af dirigent: John Topp blev foreslået og valgt.

Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: John konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2011 begyndte med en rigtig isvinter; men vi kom da i gang til stander-
hejsningen den 27. marts. Flydebroen blev gjort færdig og taget i brug
ved sæsonstarten.
Den 6. april havde Mads arrangeret vinsmagning. Det var et rigtigt godt
arrangement, og det var en stor succes.
Entringsøvelser i Maglegårdsbadet især for begynderne blev afholdt den
30. april. Det var forholdsvis velbesøgt.
Finn R. og Mads stod for begyndersinstrktionen. Det er et stort arbejde.
Finn takkede  instruktørerne for deres indsats.
Den 6. til 9. maj blev Weser marathon gennemført med roere fra klubben.
Vejret var superfint, og det var alletiders tur.
Den 17. til 19. juni havde Mads arrangeret en klubtur til Karrebæksminde.
Vejret var noget blæsende og ikke særlig varmt, og lidt regn kom der og-
så. Men vi havde en fin tur med roning, grill og alt, hvad der hører med til
en god klubtur. Alt kan jo lade sig gøre, når Tom har sit kæmpetelt med.
Et par nye uskyldige roere var også med noget af tiden.
Sankt Hans Aften holdt vi med grill og vores eget lille bål.
Et par dage efter den 26. juni afholdtes der Vikingesvøm fra Vigen Cam-
ping til museumshavnen, et stort arrangement. Vi eskorterede svømmerne
med 10-12 roere.
Den 10.-11. september var vi med til Tour de Gudenå, vejret var fint. Ni-
colai Skotte fik desværre problemer på andendagen og måtte opgive i
Langå. Ellers klarede alle det fint, også Hanne S og Else, som deltog for
første gang.
I Mølleåens Blå Bånd vandt både Nicolai Skotte og Marlis og Finn i hver
sin klasse.
Frank deltog i Fyn Rundt, og sammen Nicolai Larsen også i Bornholm
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Rundt. I Støt Brysterne deltog Marlis, Susanne, Louise og Gitte. Finn
R og Frank var hjælpere. Martin og Nicolai Skotte var med i DM på
Haraldsted Sø. Der er flere, der har deltaget i løb, som ikke er nævnt
her. Det er dejligt, at mange tager ud og oplever noget og repræsente-
rer RFK.
Den 22. november havde vi glöggaften. Poul  fortalte og viste billeder
fra sin tur til Grønland. Det var meget interessant og en fantastisk tur.
Sommeren og efteråret igennem har der været torsdagsgrill efter ro-
ning, som folk har sluttet op om.
Marlis og Finn R roede mest i 2011, godt roet!
Nytårsroning den 1. januar blev ikke til så meget; men d. 31. var en del
ude at ro.
Svømning hver mandag kl.20-21 i Maglegårdsbadet har ikke haft den
store tilslutning. Den første halve time har vi kun den lave ende. Der er
søgt igen om næste vinter, men måske får vi ingen tid, når vi ikke slut-
ter op om det.
Træningslokalet er blevet flittigt brugt, og det vil blive gjort mere at-
traktivt i fremtiden. Romaskinen er opdateret med vippefunktion. Vi
har fået bevilget nyt gulv i træningslokalet  og gangen og skal selv ryd-
de rummene, så de professionelle kan komme til.
Nicolai Skotte og Bjørn deltog i ergometer-DM i Rødovre Centrum, og
det gik dem begge rigtig fint.
Bjørn stod for reparationer af bådene, det er et stort arbejde. En stor tak
til ham.
Der er forhandlet en ny brugeraftale for Brinchjem på plads. Finn og
Aksel har brugt rigtig meget tid på det. Vi har aldrig tidligere haft et
stykke papir på det. (En børnehave er her indtil slutningen af maj i fæl-
leslokalerne, så brug ikke opvaskemaskinen så længe)
Krattet mod vandet og Roskilde er beskåret. En stor tak til Frank for at
få sat det i scene med en gartner og en masse RFK'ere samt en dykker.
Nu kan vi se ud over vandet igen, skønt.
Instruktørerne har været på førstehjælps-genopfriskningskursus.
I vinter var der arrangeret en skovtur til Hedeland.
Karl har igen i år glædet os med klubbladet, og Hanne R har hjulpet
med korrektur. Vi klappede for Karl, selvom han ikke var til stede.

Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassere-
ren og vedtaget.
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Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

Bestyrelsens planer for det kommende år.
Svømning mandage 20.30-21.00....Ansøgningen for næste vinter er truk-
ket tilbage p.g.a. manglende tilslutning.
Træning i træningslokalet.
Bestyrelsen minus Mads deltager i årsmøde 24.-25. marts.
1. april: Roning kl. 10 og standerhejsning kl. 13.
28. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl. 13-17, det gælder
også for øvede roere, som kan deltage efter kl. 15.
Begynderinstruktion, som Finn R og Mads står for planlægningen af. Må-
ske nogle vil på instruktørkursus i år, så vi er flere, der kan hjælpe til. Der
er over 80 på venteliste.
Bådreparation af klubbåde.
Grillaftnerne kommer forhåbentlig i gang igen, når sæsonen rigtig er i
gang.
Vinsmagning arrangeres af Mads igen i år.
Sommertur arrangeres til Sverige, Jylland eller andet sted. Se under even-
tuelt.
Når det bliver varmere, skal bådhuset males.
Vi får nyt gulv i træningslokalet.
Hjemmesiden opdateres. Interesserede kan kontakte Mads for samarbejde.
Vi har besøg af en børnehave indtil 1/6. Læg mærke til, at der er to hånd-
tag på hoveddøren, som man skal have fat i samtidig.
Natura 2000 har med naturbeskyttelse at gøre, Skov-og Naturstyrelsen står
for det. Aksel og Finn bruger meget til på det.
Roskilde Kommune har grøn/blå strategi om blandt andet friluftsliv og
holder debatmøde med klubber og friluftsorganisationer m.f. Vi vil gerne
være med.
Og ellers skal vi deltage i diverse stævner som Tour de Gudenå, Mølle-
åens Blå Bånd o.s.v. o.s.v.
Det er vigtigt med medlemmernes engagement og vilje til at gøre en ind-
sats for fællesskabet. Vi er afhængige af frivilligt arbejde, og det er også
med til at skabe sammenhold og liv i klubben.
Eksempler på områder, hvor man kan bidrage
* Lave/deltage i aktiviteter
* Vedligeholdelse af materiel og huse og rengøring
* Drage omsorg for hinanden
* Komme med gode ideer og være med til at føre dem ud i livet.

Vi håber at få en god sommer med en masse gode ture og aktiviteter af
mange slags samt at lykkes med mange af vores projekter.
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Budget.
Kasserer Aksel gik budget igennem, og det blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for seniorer blev sat op til 950 kr. og
instruktion for seniorer til 2.100 kr. resten uændret. Dette blev vedtaget
uden diskussion.

Valg af bestyrelsesformand m/k.
Finn Petersen var villig til genvalg og blev genvalgt.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + suppleant.
På valg var Aksel Hadberg, Finn Roer, Mads M. Jakobsen og Tom Sønder-
gaard. Alle genopstillede blev genvalgt. Det samme gjaldt for suppleanten,
hvor John Torp blev genvalgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor, og Hanne R blev genvalgt
som revisorsuppleant.

Eventuelt.
Per Thorsen ønsker et stativ på broen, så man kan komme op trods dårlig
ryg. Man udbad sig et forslag til, hvordan det kan se ud, og det må ikke
være fastmonteret på broen, så det kan give fortøjningsmulighed for både.
Romaskinen har vippebræt til låns, som gør det mere naturtro at ro, det vil
vi beholde/købe.
Forslag til sommertur modtages.
Der blev talt om evt. at deltage i Weserdistancen igen i år.
John T. opfordrede til at få et par superinstruktører ud igen, så vi kunne
blive optaget på kamera og kommenteret/fejlrettet.
Der var interesse i førstehjælpskursus.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen
for lukket.

Ref. Hanne R
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Hygge & vinaften onsdag den 25. april kl. 19.00
Så forsøger vi at gentage successen fra sidste år, og lave en ny hygge og vinaf-
ten. Konceptet bliver det samme som sidste år, dog med den undtagelse at vi
kommer til at undvære Vinotto’s selskab, men han har alligevel lovet at finde
nogle spændende vine til os, og give undertegnede en grundig instruktion, som
jeg efter bedste evne skal forsøge at viderebringe.
Men for dem der ikke deltog, eller ikke efterfølgende kan huske aften, så ridser
vi lige op igen.
Der vil som sidste år være en smagebuffet på ca. 8 vine som vi serverer sam-
men med lidt god pølse, paté, ost og brød. Da vi som nævnt må undvære
Vinotto på aftenen vil jeg endnu en gang understreje at det ikke er et vinfore-
drag, men en hyggelig aften hvor vi frit kan gå på opdagelse i vinbuffeten og
samtidig snakke kajak.
Vinene kan selvfølgelig efterfølgende købes til fordelagtige priser hos Vinotto,
Marbjergholmsvej 2A, 2640 Hedehusene.
Hvad enten du er ny eller gammel i klubben, så kom smag noget god vin, og få
en hyggelig snak om vinen og den kommende rosæson.

Da vi skal have koordineret indkøb og vinbuffeten med Otto, og der trods alt
er grænser for hvor mange vi kan være i klublokalet, er tilmelding nødvendig.
Pris for arrangementet er kr. 150,00 pr. person (Tag gerne en ledsager med).

Tilmelding senest søndag den 22. april på e-mail: mads@roskildekajakklub.dk
Beløbet bedes indbetalt på konto 2905 2551457098 (husk også et sende en
mail)

Mads



7

Standerhejsning den 1. april

Jeg blev lidt overrasket over vejret, da jeg lidt i 8 hentede min avis i
postkassen. Vejrudsigten havde lydt på blæsevejr, og jeg havde på for-
hånd opgivet alle tanker om årets første rotur, så det blev til en lille tur
på DMI’s hjemmeside, hvor Farvandsudsigten for Bælthavet og Sundet
blev studeret. Det stod hurtigt klart, at den svage brise snart ville øge til
op mod 10 m/s fra vest. En varm sommerdag ville det ikke være et større
problem; men som den første tur i 5 måneder og med tanke på vandtem-
peraturen på omkring 5° valgte jeg, at spise min morgenmad og læse
avisen i fred og ro.
Da jeg ved 13-tiden mødte op nede ved klubben, erfarede jeg, at Aksel,
Tom, Niels, Finn R og Marlis havde været ude at ro. Det var dog kun
blevet til en tur rundt i havnen, idet det begyndte at blæse op, mens de
fik kajakerne i vandet. De øvrige ca. 15 fremmødte havde, som underteg-
nede, valgt den mere magelige approach. Det forhold, at formanden var
taget til Jylland, og at klubben ikke har nogen næstformand, skabte en
del usikkerhed. Men det viste sig, at den resterende del af bestyrelsen
havde styr på ritualerne, standeren kom op, mens kokosmakronerne gik
rundt, og der blev skålet for en god sæson i champagne. Udover forman-
den glimrede klubbens førstesanger ved sit fravær, og da ingen turde
synge for, blev klubsangen ikke afsunget i forbindelse med standerhejs-
ningen.
Efter 10 minutter var der en fornuftig sjæl, der mumlede noget om varm
kaffe inde i klubhuset, og mindre end 3 minutter senere sad vi alle inde i
varmen. Os, der sad ved vinduet, brugte de næste 20 minutter til jævnligt
at spejde ud over fjorden, og endelig blev vi belønnet ved synet af Su-
sanne og Frank, der kom gående op ad stien. De var i deres havkajaktoer
roet over fjorden, og vi havde forventet, at se dem tilbage i tide til stan-
derhejsningen; men turen havde åbenbart været lidt ”længere” end for-
ventet.
Efter et par glas og en god times hyggeligt samvær, brød de fleste af os
op og tog hjem med tanken om, at vi stadig har årets første tur til gode.

Karl

Som det fremgår af redaktørens forside foto var de store frakker den do-
minerede mode ved standerhejsningen.



Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup  tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til
ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.com
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redigerer i indsendt materiale.
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kommer kun i bladet såfremt redaktøren
finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer:  Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

På RFK.’s hjemmeside: www.roskildekajakklub.dk kan
læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love,
kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv.
Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus
for nybegyndere. Webmaster er Mads Jakobsen.

Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea:
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

Entringsøvelser i Maglegårdsbadet 28. april 13:00 - 17:00
Kan du stadig komme op i kajakken, ellers skulle du måske øve dig.

Vinsmagning i RFK 25 april  kl 19:00 Se nærmere på side 6

Tryggevælde å løb 29 april ...se opslag i klubben

Klub tur til Sverige 15-17 juni

Torsdags grillens start bliver annonceret ved et opslag i klubben...men
det kan nok ikke vare længe.

Nærmere følger om arbejdsdag...husmaling m.m. der kommer sikkert en
mail og et opslag.

Jeg vil gerne opfordre til at vi på klubroningsdage, får samling på roere-
ne kl 10:00 og 18:30 inden vi ror af sted.
Så der er mulighed for at vi kan ro i de grubber der passer til vores tem-
po og lyster. Der er en tendens til at ro af sted efterhånden som bådene
kommer i vandet. Så er der ikke meget fællesroning over det.
Vi må så blive bedre til at være klar til tiden.  Finn P.

H
usk klubroning : H

ver T
irsdag og T

orsdag 18.30, sam
t søndag kl 10.00


