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Referat fra Generalforsamlingen den 15. marts 2017 
 
Der var mødt ca. en snes medlemmer op til den årlige generalforsamling. 
 
Formanden bød velkommen. 
  
Valg af dirigent: Asger Max Andersen blev foreslået og valgt.  
 
Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: Asger konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. 
 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Den 3. marts sidste år havde vi generalforsamling. 
Marts. Wellness-planerne for Brinchhjem blev droppet, så nu er der ro lidt 
igen. Indtil man finder på noget nyt. 
Den 17. marts. Vinsmagning, som altid en rigtig god aften med god delta-
gelse. Gode vine og lidt at spise. En rigtig hyggelig aften. Tak til John som 
den nye tovholder. 
Vi havde standerhejsningen den 3. april. 
Entringsøvelser i Maglegårdsbadet især for begynderne blev afholdt den 16. 
april.  
I maj begyndte begynderinstruktionen.  
Den 4. juni holdt vi 40 års jubilæum med sommerfest. Det var en rigtig god 
dag med sommervarme, rotur og reception med mange gæster, også Joy 
Mogensen kom forbi. Om aftenen fest med helstegt pattegris og et festligt 
indslag af de berømte kyssepiger. Alt hvad man kan håbe på til et 40 års ju-
bilæum. 
17. – 19. juni var der klubtur til Tåsinge. En fin, men ret blæsende tur, vi 
kom ikke så meget rundt. 
23. juni holdt vi Sct. Hans aften. Vi havde en fin rotur i det flotteste vejr, 
grillede på terrassen; men senere kom et enormt tordenvejr, og vi flyttede 
indenfor. 
I august deltog Aksel i Amager Strandpark. Susanne , Frank og Nicolai Lar-
sen med et lille hold fra Jyllinge deltog i Bornholm Rundt. 
Fra den 2. – 4. september var der klubtur til Silkeborg. Vi var ikke så man-
ge; men vi havde en fin tur. Aksel, Martin og Klaus gjorde det godt på TdG. 
Vi fik alle roet nogle gode ture. 
Den 8. oktober roede Eva, Susanne og Marlis Støt Brysterne-tur på Furesø-
en. Finn R støttede pigerne. Et sjovt og godt arrangement. 
13. november. Klubtur til Furesøen/Mølleåen. Vi var 12 roere, som tog tu-
ren til Furesø Bad. Derfra roede vi rundt på Farum Sø og gennem Furesøen 
til Mølleåen, hvor vi blev standset af isen ved Marienborg. En fin, men kold 
tur. 
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17. november gløggaften. John Topp havde fået Fridan Gibo til at kom-
me og fortælle om cykelture i Asien. Det var meget interessant at høre 
om Fidans mange ture og eventyr i Asien. Cykeleventyret begyndte, da 
han blev 60 år og pensionerede sig selv. Fridan var for øvrigt med i star-
ten, da vi opbyggede kajakklubben. Det var endnu en superaften med 
mange deltagere. 
Den 13. december var der Luciaroning i Københavns havn. Marlis, Finn 
R, Susanne og Frank deltog med lys og alting. 
Vi holdt liv i grillaftnerne hver anden torsdag. 
 
Vore lokaler har været lånt ud bl.a. til: 

DGI, som holdt kursus 
Akvarelmalerne fra AOF 
Kolauget 

 
Nationalpark Skjoldungelandet er blevet til virkelighed. Det har ikke den 
store betydning for os. Men som altid er det vigtigt, at vi overholder af-
stand til øer og holme m.m. i yngleperioden. Der er fokus på kajakker, så 
I må gerne i den forbindelse udbrede budskabet. 
Nationalparken har ikke myndighed. Det er naturstyrelsen, politiet m.fl. 
der bestemmer. 
 
Træningslokalet bruges stadig flittigt. 
  
Rostatistikken taler for sig selv om mange gode kajakture. 
 
Tak til alle, der har gjort en indsats for klubben, instruktører, redaktøren, 
kyssepiger, Bjørn for hjælp med klubbåde og bestyrelsen. 
 
Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassereren 
og godkendt. 
 
Indkomne forslag. 
Følgende ændringer af love for Roskilde Fjords Kajakklub foreslås 
af bestyrelsen: 
Ændringerne er angivet med rød skrift. 
§13 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde føl-
gende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
5. Indkomne forslag. 
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6. Bestyrelsens planer for det kommende år. 
7. Budget. 
8. Fastlæggelse af kontingenter, indmeldelsesgebyrer og depositum. 
9a.  Valg af bestyrelsesformand M/K, 1 bestyrelsesmedlem + 1  
  suppleant ( kun i ulige år). 
9b.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (kun lige år). 
10.  Valg af 1 revisor + 1 revisorsuppleant. 
11.  Eventuelt. 
Enstemmigt godkendt. 
 
§16 Bestyrelsen og dens formand vælges for to år ad gangen, således at 
formanden, et bestyrelsesmedlem  og en suppleant er på valg i ulige år, og 
de 3 andre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Genvalg  kan finde 
sted. 
Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, som har indbetalt kon-
tingent rettidigt og er fyldt 18 år. 
Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en 
næstformand og en kasserer. 
Ved vakance i valgperioden indtræder suppleanten. Ved yderligere va-
kance supplerer bestyrelsen sig selv. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Ved aftaler, der forpligter Roskilde Fjords Kajakklub ved optagelse af lån 
eller ved investeringer i værdipapirer tegnes klubben af hele bestyrelsen. 
Ved andre aftaler, der indgås på klubbens vegne, kan disse indgås af for-
manden og næstformanden eller af formanden og kassereren i forening. 
Daglige økonomiske forpligtelser kan varetages af formanden eller kasse-
reren alene. 
Enstemmigt godkendt. 
 
Bestyrelsens planer for det kommende år. 
 
2. april: Roning kl. 10 og standerhejsning kl. 13. 
14.-17. april. Devizes til Westminster, hvor Aksel og Klaus deltager. 
22. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl. 13-17. De første 2 
timer primært for begyndere. 
1. maj går begynderinstruktion i gang. Tovholdere er Finn R og Mads. 
6.-7. maj. Weser tur. 
10. juni. Havnens Dag. Åben havn i samarbejde med VSB. 
Tur på Lagan elven med Hasse Olsen. 
Sommertur. 
8.-10. september. Silkeborg vandrehjem, evt. TdG. 
Ekstraflyder under broen. 
Køb af svømmeveste. 
Grillaftnerne kommer i gang igen i løbet af foråret. 



5 

 
Budget.  
Kasserer Aksel gik budget igennem, og det blev godkendt. 
 
Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum. 
Bestyrelsen foreslog, at beløbene fortsætter uændret. Dette blev vedtaget. 
 
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 Rasmussen blev 
genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Eventuelt.  
Mikkel foreslog 2 nye bænke til træningslokalet og ønskede tungere hånd-
vægte. Martin sagde, at man skal skifte ud i Jyllinge, og vi evt. kan købe no-
get hos dem. 
Frank kom ind på irritation over andelort på pontonen. Ænderne kan evt. 
skræmmes væk med en kunstig ugle eller en gummislange monteret på bro-
en. 
Der blev talt om en bøjle til at hæve sig ud af kajakken med, når man kom-
mer i land. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
lukket.   
           Ref. Hanne R 
 

Standerhejsning d. 2. april 
Det  var det  herligste vejr, og i alt 21 medlemmer fandt vejen til klubben og 

var ude at ro en skøn tur. 

Efterfølgende var der champagne i saunaen, og siden ude ved flagstangen, 

hvor yderligere medlemmer stødte til. Finn ønskede en god sæson og håbede, 

vi fik roet lidt flere kilometer end sidste år, hvilket det allerede tydede på. Ti-

na havde bagt de lækreste kokostoppe, som vi nød til champagnen. Det blev 

en dejlig dag med god snak. 

              Hanne R 
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 Regler for færdsel på Roskilde Fjord 
 
Som alle klubmedlemmerne ved så gælder der en række frednings be-
stemmelser for Roskilde fjord. Da det efterhånden er længe siden det har 
været i bladet er det på tide med en genopfriskning. 
 
Jeg har derfor læst op på ”Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreser-
vat” (BEK nr 90 af 04/01/2010) og ”Bekendtgørelse om Selsø Sø Vildt-
reservat” (BEK nr 14002 af 15/06/1997).  
 
I min frie fortolkning gælder der følgende regler for kajakroning på Ros-
kilde Fjord. 
 
For at beskytte og sikre fuglenes ynglemuligheder er det fra 1. april til 
15. juli forbudt at gå i land på alle øer og holme i fjorden. I samme perio-
de skal vi ro i en afstand på mindst 50 m fra alle øer og holme. Den ene-
ste undtagelse er Eskilsø’s nordvestlige del, hvor adgang er tilladt via 
molen på øens vestside. 
 
For at beskytte ørnereden er det fra den 1. februar til den 31. juli er færd-
sel forbudt på søterritoriet omkring Egehoved på Bognæs, se kort. Det er 
selvfølgelig heller ikke tilladt at nærme sig reden fra land.  
 
Ved Risø er det hele året forbudt at færdes i vigen Bløden og på de om-
liggende engarealer.  Med mindre det er for at tømme kajakken bør man 
undgå at gå i land på Risø område, da uautoriseret adgang vil udløse en 
respons fra portvagten. 
 
Selsø Sø ved Møllekrogen er fredet hele året. 
 
Karl 
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Forsidebilledet er taget af Eva Boegh, der heldigvis tog sig tid til at gå tilbage 
efter kameraet for at forevige Henrik og Morten, mens de hakkede hul i isen med 

pagajerne så de seks fremødte søndagsroere kunne nyde en tur i det smukke sol-
skinsvejr. 

Jeg har desværre ikke modtaget billeder fra standerhejsningen og da jeg ikke lige 
har nogle friske dykker fotos har jeg gravet lidt i fotoarkivet og fundet et par for-

års billeder fra sidste år. 
Til næste nummer af bladet vil jeg have friske dykkerfotos fra hulerne i Budapest 

og Mexico, så jeg kan lave et rigtig dykkerblad.  



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 
 
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 

6-7. maj Weser marathon 
Klubben deltager igen i år, så snak med Finn P. 
Hvis man ikke lige ved hvad Weser marathon  går ud på så findes der en 
reklame i Vinter 2014/2015 nummeret af bladet. Skulle man mod for-
ventning ikke lige have nummeret ved hånden kan det findes på klub-
bens hjemmeside. 
 
10. juni. Havnens Dag. Klubben deltager i et Åbenhavn arrangement i 
samarbejde med VSB. 
 
8.-10. september. Silkeborg vandrehjem, evt. TdG. 
 
På generalforsamlingen blev der snakket en del om en tur på den sven-
ske elv Lagan med Hasse Olsen, så nu venter vi bare på et opslag. 
 
HUSK AT VANDET STADIG ER KOLDT - RO FORNUFTIG 
————————————————————————————— 
Ved du, at klubben har en mailingliste, hvor der informeres om aktivite-
ter i klubben, og hvor du selv kan komme med forslag? Hvis du ikke al-
lerede står på listen, så kan du tilmelde dig hos Finn Roer, finn-
roer@hotmail.com 
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