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Generalforsamlingen den 6. marts 2014

Der var mødt knapt en snes medlemmer op til den årlige generalforsam-
ling.

Formanden bød velkommen.

Valg af dirigent: Helge Max Andersen blev foreslået og valgt.

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

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Den 10. februar havde vi en skovtur til Hareskoven med besøg i Skovlyst,
hvor vi sluttede af med en øl.
Salg af Brinchhjem projektet til Wellnescenter er umiddelbart sat i bero;
men vi må endelig opfange signaler, hvis der skulle være liv i sagen, eller
andre planer for Brinchhjem skulle dukke op.
En stor tak til Bjørn for hans indsats med reparations af både.
Mads arrangerede vinsmagning.
7. april havde vi standerhejsning med roning.
16. april instruktørmøde.
21. april entringsøvelser i Maglegårdsbadet.
29. april gik begynderinstruktionen i gang.
5. maj var vi et lille hold til Weser marathon, Tom, Aksel, Finn P og Han-
ne R. Vejret kunne ikke være bedre. Alle roede 80 km og dagen inden en
opvarmningstur.
Klubturen gik til Svejbæk ved Silkeborg 7.-9. juni. Det var en fin tur,  og
vi fik roet en masse ture. Der var flere begyndere med på turen.
I juni var verdensmesteren i kajakroning René Holten Poulsen på besøg.
En skoleklasse havde vundet en dag med ham, og det foregik i vores klub.
Tom Søndergaard og Rasmus tog sig af dem.
I juni var der møde i brugerrådet for Roskilde Fjord.
22. juni havde vi arbejdsdag, hvor bådhuset blev malet, og der blev etab-
leret nye bumme til kajakker på pladsen foran. Vore lokaler i Brinchhjem
blev rengjort.
23. juni holdt vi Sct. Hans aften med bål på plænen ved Brinchhjem.
I august deltog medlemmer fra klubben i Esrum Sø løbet.
13.-14. september deltog en del medlemmer fra klubben i Tour de Gu-



3

denå. Det er sidste gang som et to dages løb, mærkeligt! Aksel vandt sin
klasse, tillykke.
18. september var der World Masters Games på Bagsværd Sø. Aksel
deltog. Det var et spændende WM.
26. oktober havde vi standerstrygning med efterfølgende fest.
22. november havde vi gløggaften med foredrag af Leif og Victoria.
Så har der hen over sæsonen været grillaftener hver anden torsdag.
Formanden sagde tak til Bjørn for bådreparationer, til Karl som redaktør
for klubbladet og til alle, der skrev til bladet, og til alle, som gjorde no-
get for klubben.
Orkanen hærgede og truede også kajakkerne. Men vi slap trods alt bil-
ligt. Tom Søndergaard, Per Hansen, Bjørn og Finn P gjorde forskellige
foranstaltninger for at beskytte bådhuset. De fik styr på VSB's flydebro,
der var brækket over og truede med at smadre vores nye flydebro. Kurt J
kom med reb til fastgørelse. Se billeder fra orkanen på vores hjemmeside
og se også VSB's hjemmeside. Det var en stærk oplevelse, som forman-
den ikke håber, vi skal opleve igen.
Der er blever trænet flittigt i vores træningslokale. Og der er roet en
masse både sommer og vinter. Hanne R kom på tavlen.
Vi sagde fra til Vikingesvøm, vejret var for dårligt til, at vi kunne eskor-
tere svømmerne.

Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassereren
og godkendt.

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

Bestyrelsens planer for det kommende år.
Træning i træningslokalet samt vinterroning.
22.-23. marts DKF's årsmøde.
30. marts Roning kl. 10 og standerhejsning kl. 13 med grill bagefter.
Tryggevælde Å løb.
26. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl. 13-17.
Begynderinstruktion og
Roaften for sidste års begyndere.
Grillaftener vil vi have igen i år.
4. maj er der igen Weser tur.
Sommerturen går måske til Mariager Fjord eller Haderslev Fjord eller
måske Susåen.
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13. september Tour de Gudenå kun en dag, eller måske tager vi hele weeken-
den og får roet lidt ekstra.
Vi tænker på at få en superinstruktør ud for de øvede roere.
Mærkning af både og pagajer med navn. Der ligger mærker fra Trygfonden
samt vandfaste penne til mærkningen i klublokalet.
Forpladsen ved bådhuset friskes op med grus og sten.
Salg af to-tre kajakker.
Suppleringskøb af svømmeveste.
I det hele taget ro en masse gode ture.

Budget.
Kasserer Aksel gik budgettet igennem, og det blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum.
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne steg med 25 kr. Således at seniorer nu
betaler 975 kr., juniorer 625 kr. og OB/OL 625 kr. Dette blev vedtaget, ingen
stemte imod.

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. John Top genopstillede ikke som
suppleant. Poul Rosenkilde blev valgt.

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

Eventuelt.
Formanden fortalte om møde med brugerrådet ved Roskilde Fjord.

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

Ref. Hanne R
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Hygge & vinaften i RFK

Torsdag d 23.1.14 blev der endnu en gang holdt vinaften i klubben. Lige
som sidst var det en herlig oplevelse.
Der blev serveret dejlig mad som Mads havde lavet og en vinbuffet fra
Vinotto. Der blev serveret både hvidvin og rødvin. Der var i alt 8
forskellige slags vin som skulle smages. Mads fortalte lidt om hver vin der
blev serveret:

Moser Moscato Giallo
Brennfleck Anna Lena Silvaner Kabinett
Smoking Loon Chardennay
Smoking Loon Zinfandel
Smoking Loon Pinot Noir
Secreto Cabernet Sauvignon
Georges Road NZ Syrah
Eden Shiraz 2008

Tak for en super hyggelig aften til alle jer der var der og ikke mindst til
Mads for hans store arbejde mht. Mad og vin. Dejligt det er muligt for os
ledsagere at deltage.

De bedste hilsner
Tina Søndergaard

Redaktøren havde også en herlig aften og selv om det tog lidt tid at tid at
vælge mellem de 5 rødvine lykkedes det, efter adskillige genbesøg, med
små smagsprøver, at kunne flyde glasset med den udvalgte ynglings drue.

Med 16 flasker vin til 17 fremmødte, her af adskillige i bil, var redaktøren
mellem dem der måtte ofre sig for sagen. Det var ganske hård at møde på
arbejde næste dag, men heldigvis prikkede en god kollega til mig hver
gang øjenlågene under mødet blev tunge.

Jeg ser frem til næsteårs vinsmagning og venter bare på at få en dato så jeg
allerede nu kan plotte vinsmagningen ind i min kalender og se frem til end-
nu en hyggelig aften med vennerne fra RFK.

Det er i øvrigt kommet redaktøren for øre at klubben har et medlem med
chokolade kontakter, så måske kommer der en chokolade smagnings aften
sidst på året? Det vides også at der er et klubmedlem der selv brygger øl,
men måske er det mere sikkert at efterlyse en ølentusiast.

Red
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Til standerhejsningen den 30. marts var det perfekt rovejr som det kan
ses af Finn R foto ovenfor. De 23 rorer der var på vandet skabte som
det kan ses af Finn R forside foto en del kaos ved bådskuret, men mon
ikke der også havde været plads til redaktøren hvis ikke han havde valgt
at sove længe.
Som det kan ses af redaktørens foto på næste side var det også et herligt
vejr til at drikke champagne og hejse stander i. Det var derfor med no-
gen forsinkelse grillen blev tændt og
de sultne roere kunne få deres velfor-
tjente frokost. Men med Tinas lækre
hjemmebagte kokosmakroner var der
rigeligt med kokostoppe, som de sult-
ne kunne have forgrebet sig på. Med
den afsætning der var af de indkøbte
kokostoppe ser redaktøren sig nødsa-
get til at ændre i klubbens uskrevene
vedtægter. Fremover ændres kravet
om kokostoppe til at der skal serveres
hjemmebagte kokosmakroner a la Ti-
na føre et klubarrangement er loveligt.

Karl
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Europas næst hurtigste.

Leif var sammen med ungeren var
dem 25. januar en tur i Gladsaxe for
at se EM i ergometerroning. Her løb
han på den hurtige og stolte herre
der ses på billedet. Den skarpsynede
læser vil kunne se at Bjørn er blevet
udstyret med en sølvmedalje. Det
ædle metal blev taget i en 2000 m
lang dyst hvor Bjørn sluttede i tiden
6:59,8, kun overgået af den tyske
verdensrekordholder.

Tillykke med det flotte resultat som
Europas næst hurtigste.



Ansvarshavende redaktør:
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Indlæg til medlemsbladet kan sendes til
ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.com

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 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 Finn R.

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

2-5. maj Wesermarathon, for de der planlægger at starte med hurtigt at
få mange kilometer er dette en oplagt mulighed. Interesserede kan læse
mere i klubbladet fra foråret 2013. Til melding via opslag i klubben.

Sommerklubturen…. Der er ikke fast lagt noget endeligt endnu, så
hold øje med opslag.

13. september: Tour de Gudenå. Ja du læste rigtig TDG er ændret til
et dags løb, så der kun skal roes fra Silkeborg til  Randers om lørdagen..
Men hvis klubben deltager skal der sikkert også roes om søndagen.

26. april  Entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl 13:00-17:00

Grill aften torsdag den 1. maj. Tag selv drikkelse og noget med til
grillen. Tjek opslag i klubben for de efterfølgende grill aftner.

——————————————————————————

Husk at forsyne jeres både med navn og gerne kontaktoplysninger.

Et lille indlæg til klubbladet vil også være velkommen.

H
usk klubroning tirsdag og torsdag kl 18:30 og søndag kl 10:00.


