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Generalforsamlingen den 5. marts 2020 
 
Der var mødt knapt en snes medlemmer op til den årlige generalfor-
samling. 
 
Formanden bød velkommen. 
  
Valg af dirigent: John Topp blev foreslået og valgt.  
 
Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: John konstatere-
de, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til for-
manden. 
 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Den 17. januar 2019 blev der lagt kampesten på molen og to lastbil-
læs grus på pladsen foran kajakhuset af Tom og Finn P for at frem-
tidssikre mod højvande. 
Den 12. marts havde vi generalforsamling. 
Den 30. marts holdt vi standerhejsning. Nogle få roede en lille tur 
trods blæsevejr, andre gik en tur. Finn P og Tom rodede med et 
sprunget vandrør i kælderen, som det lykkedes for dem at reparere, så 
vi igen havde vand i køkken og på toiletter. Vi fik holdt en fin fest 
med fødselsdagssang for Finn P. 
Fra den 18. til 22. april roede Aksel igen Devizes-Westminster. 
Den 28. april blev der afholdt entringsøvelser i Maglegårdsbadet især 
for begyndere. 
Derefter gik begynderinstruktionen i gang med et fuldt hold. 
Den 5. maj var vi 8 medlemmer afsted til Weser Marathon. Vi havde 
en super oplevelse med både nogle, der var med for første gang, og 
andre, der havde været med mange gange før. Vi roede alle 80 km-
distancen. 
Den 23. juni holdt vi Sankt Hans aften med bål, grill og alt godt. En 
rigtig hyggelig aften. 
Den 6. – 8. september var der klubtur til Silkeborg vandrehjem. Nog-
le deltog i TdG, andre roede ture omkring Silkeborg. Tre var med for 
første gang. 
Den 27. september var Karl, Finn P og Hanne R til Frivillig Fredag i 
Roskilde Hallen, hvor Roskilde kommune holdt en festlig aften for 
klubber og foreninger. Der blev trukket lod om nogle præmier og do-
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nationer fra Roskilde Festival og kommunen. Finn P vandt en hjem-
mekoncert. Det var en meget festlig og fin aften. 
Den 5.oktober havde vi en arbejdsdag i klubben. En del var mødt op, 
og vi fik ryddet op og gjort rent ude og inde samt ordnet uden om ka-
jakhuset. 
Den 27. oktober havde vi standerstrygning med kokostoppe fra Tina. 
Den 1. november var vi så til koncerten i klubben, som Finn P havde 
vundet, med Kristian Gaarskjær/Select Captain. Det var en dejlig af-
ten. 
Den 3. november måtte vi desværre modtage nyheden om, at Marlis 
var sovet ind efter længere tids sygdom. 
Den 28. november havde vi glöggaften. Vi fik en fin billedtur fra De-
vizes til Westminster af Aksel.  
Det var så fin en tur, at Aksel og Per fra Hvidovre vil deltage i 2020. 
Der har måske været andre løb, nogle har deltaget i, som der ikke lige 
er kommet med her. 
Bjørn vandt 2 guldmedaljer i ergometerroning og slog rekord for 75 
årige. 
Vi holdt grillaftener hver anden torsdag året igennem. 
Klubben har købt en surfski, som vi håber at få glæde af. 
I værkstedet har der været vandskade. Skotrenden var tilstoppet, og 
der løb vand ind på loftet og ned i elinstallationen, målertavle og lys-
armaturer. Det er repareret; men det var en større opgave. Rockwool 
er fjernet, og træværket har det ikke for godt. 
Træningslokalet bliver flittigt brugt. 
Tak til Bjørn for reparation af klubkajakker. 
Tak til Asger og Helge for hjælp med kilometertavlen. 
Tak til instruktørerne for indsatsen de har ydet, Karl for at lave klub-
bladet og til alle jer, der har ydet en indsats for klubben. 
 
Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassere-
ren og godkendt. 
 
Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 
 
Bestyrelsens planer for det kommende år. 
Den 28. marts er der standerhejsning. 
Aksel og Per Spejder ror Devizes til Westminster i påsken. 
28. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl. 13-17, det gæl-
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der også for øvede roere, som kan deltage efter kl. 15. 
Begynderinstruktion går herefter i gang. Tre børn i alderen 12 til 
15 år er interesserede. 
EPP3 kursus, som John T forklarede lidt om, han var selv på det i 
2019, bliver her hos os 6.-7. juni. 
12.-14. juni er der klubtur til Enø hytten ved Karrebæksminde. 
Der er over 20 sovepladser, og man kan også stille telt op på grun-
den. Det er et hyggeligt sted med godt rovand. 
Den 14. april er der førstehjælpskursus for instruktører. 
11.-13. september har vi tur til Silkeborg Vandrehjem, og vi har 
igen 12 pladser. Man kan opleve søerne, eller man kan deltage i 
Tour de Gudenå. 
Vi har grillaftener torsdag i lige uger. 
Hvis nogle har lyst til at arrangere tur til Weser Marathon den 3. 
maj, der er 50 års jubilæum, er man velkommen til det. 
Ligeledes er der Dalsland Marathon i Sverige, 45 km. 
Evt. bliver der en tur på Haraldsted Sø, og måske Suså / Trygge-
vælde Å. 
Andre er velkomne til at arrangere ture. 
Vi håber, vi får en god sæson og roet en masse km. 
 
Budget.  
Kasserer Aksel gik budget igennem. 
 
Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og deposi-
tum. 
Bestyrelsen foreslog, at beløbene fortsætter uændret. Dette blev 
vedtaget. 
 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Aksel Hadberg, Mads M. Jakobsen og Tom Søndergaard genop-
stillede og blev genvalgt. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor, og Hanne R blev 
genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Eventuelt.  
Mads opfordrede til facebookgruppe. 
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Frank foreslog en værgekampagne for at rekruttere nye/yngre in-
struktører. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalfor-
samlingen for lukket.   
 
                Ref. Hanne R 

 

Standerhejsning den 28. marts 2020 
 
Klubhuset er lukket af kommunen p.g.a. corona. Man må ikke mø-
des flere end 10 personer, så standerhejsningen blev helt anderle-
des i år. 
 
Der var hverken 
roning, sauna, 
champagne, kokos-
toppe eller noget 
som helst. 
 
Formanden hejste 
standeren og jeg 
fotograferede det.  
 
Og så kørte vi 
hjem igen!   
 
Hanne R 
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Som det fremgår af bladet har redaktøren været i arkivet for at finde billeder 

fra de gode gamle dage. Forhåbentlig vender mere normale tilstande snart 

tilbage igen.  
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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  46780574 
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 

Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, var der 
planlagt en række ture og andre begivenheder i løbet af foråret. 

Men så længe klubhuset (Brinchhjemmet) er lukket, og forsam-
lingsforbuddet på max 10 personer er gældende, er klubbens ar-
rangementer aflyst.  

 
Hvis man klæder om hjemmefra, kan man selvfølgelig godt ro sig 
en tur, men husk, at der ikke er mulighed for at benytte klubhuset 
til bad og omklædning, inden du skal hjem. Husk at holde god af-
stand, hvis man støder på andre klubmedlemmer nede ved kajak-
skuret eller ude på vandet.  
 
12-14. juni. Sommertur til Enø hytten, se forrige nummer af bla-

det. 
 
11.-13. september har vi tur til Silkeborg Vandrehjem. 
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