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Generalforsamling 2021 
Covid19 har været årsag til mange ændringer i forhold til det normale det seneste 
år. Sidste år nede vi lige netop at afholde vor generalforsamling før hele landet 
lukkede ned; men det lykkedes ikke i år. 
På nuværende tidspunkt kan vi ikke afhold generalforsamlingen på grund af for-
samlingsforbuddet og på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvornår den bliver af-
holdt. 
Vi har i bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen indtil forsamlingsfor-
buddet er ophævet eller antallet er så højt, at det ikke er en begrænsning. 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen lovforslag og der er ikke planer om at ændre 
kontingenttaksterne. 
Vedlagt er regnskabet for 2020, samt budgettet for 2021. 
 

Regnskab 2020 og budget 2021: 

 Regnskab 20        Budget 20 Budget 21 
Indtægter    
Kontingenter 101.250,00 95.000,00 95.000,00 
Instruktionskursus 0,00 30.000,00 0,00 

Tilskud Roskilde kommu-
ne 

7.316,96 5.000,00 5.000,00 

Renter 0,00 0,00 0,00 
Diverse 120,00 0,00 0,00 

Sum 108.686,96 130.000,00 100.000,00 

    
Udgifter    
Administration inkl. 
Klubblad 

12.471,61 16.000,00 16.000,00 

Forsikringer 5.924,09 6.000,00 6.000,00 
Kontingenter 15.128,16 17.000,00 17.000,00 
Instruktørkurser 18.278,95 20.000,00 20.000,00 
Klubaktiviteter 6.882,66 10.000,00 10.000,00 
Havneafgift 3.239,08 4.000,00 4.000,00 
Startpenge 1.184,75 7.500,00 2.500,00 
Kørsel 359,00 1.000,00 1.000,00 
Reparation & Vedligehol-
delse 

4.765,71 7.500,00 7.500,00 

Kajakreparation 437,75 5.000,00 5.000,00 
Svømning 0,00 1.000,00 1.000,00 
Lokaleudgift 18.258,48 25.000,00 25.000,00 
Diverse 299,00 2.000,00 2.000,00 

Sum 87.229,24 122.000,00 117.000,00 

    
Driftoverskud 21.457,72 8.000,00 -17.000,00 
Afskrivninger 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Overskud/underskud 6.457,72   

Inventar 0,00 0,00 27.500,00 
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På grund af Corona restriktioner blev der ikke afholdt instruktionskursus i 
2020, og det betød selvfølgeligt at indtægterne blev lavere end budgetteret. 
Det samme gjaldt heldigvis også for udgifterne, og nogle planlagte større 
udgifter er også blevet udskudt. 
Budgettet blev lagt i begyndelsen af 2021, hvor det blev formodet, at der hel-
ler ikke ville blive afholdt instruktionskursus i 2021, Imidlertid ser det ud til 
alligevel at blive afholdt, hvilket vil øge klubbens indtægter i forhold til det 
angivne budget. 
 

Nå restriktionerne er ophævet, så generalforsamlingen kan blive afholdt, vil 
det blive oplyst på klubbens hjemmeside, og alle vil få tilsendt en skriftlig 
invitation. 

 

Status  
Aktiver  
37 kajakker - Afskriv. 8000 173.000,00 
28 svømmev  - Afskriv. 500 4.000,00 
39 pagajer - Afskriv. 2000 18.000,00 
flydebro 72.677,50 
træningsudstyr - Afskriv. 
4000 

37.000,00 

lastdrager+stativ 2.700,00 
inventar i klubhus - Afskriv. 
500 

11.000,00 

Kajakhus 359.350,31 
Bank 353.840,26 
Kassen 562,00 
Kortfristet tilgodehavende 765,72 
Sum 1.032.895,79 

  
Passiver  
Saldo pr. 1. januar 2019 1.001.470,52 
nøgledepositum 23.625,00 
Gæld til DIF 0,00 
Kortfristet gæld 1.342,55 
Afskrivninger -15.000,00 
Driftsoverskud 21.457,72 
Sum 1.032.895,79 
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Når fjorden er frosset til og træningslokalet er lukket, hvad så med 
træningen… 
 
Weekenden før fjorden frøs til, sms’ede jeg til Aksel, er Fjorden isfri? - med 
de seneste dages hårde frost forventede jeg et klart nej, men Aksel svarede 
ja - Vil du med ud og ro! 
Det ville jeg gerne, så vi fik roet en fin tur til Kattinge Vig uden om de man-
ge isflager. Vi kom dog ikke ret langt ind i Vigen, som naturligvis var fros-
set til. Så gik turen videre til Skt. Hans og Roskilde havn som også var fros-
set til. Derefter hjem via Frederiksborgvej i tiltagende Nordlig vind – godt 
vi tog ud tidligt. 
Den følgende weekend ville jeg ikke sms’e til Aksel for der var Fjorden 
stensikkert frosset til – Øv. 
Men så sms’ede Aksel til mig og spurgte om Værebro Å var åben. Jeg star-
tede bilen og så den var lukket tæt på udmundingen til fjorden - der hvor der 
ellers er gode parke-
ringsmuligheder – 
Øv. 
Men jeg prøver lige at 
se henne ved Være-
bro Kano og Kajak-
klub. Der var nogen-
lunde isfrit, om end 
der var en del is tæt 
på åbredden. Jeg 
skrev til Formanden 
og spurgte om vi måt-
te låne deres bro – det 
måtte vi selvfølgeligt 
gerne, så vi smed ka-
jakkerne på taget af 
bilen og kørte i 15 
minutter til Jyllinge i 
minus 5 grader. Vi 
kom hurtigt i kajak-
kerne og fik roet 
medstrøms i høj fart 
så det knagede og 
bragede, når vores 
bølger slå op under 
isen ved åbredden – 
fedt og sjovt i 1,5 km 
hvorefter festen slut-
tede med en helt til-



5 

lukket å. Åen var 30 
cm for smal til at ven-
de rundt på og land-
gang var ikke sådan 
lige til. Så vi bakkede i 
blinde - ind i den ene 
isplade efter den an-
den. Isen ved bredden 
havde løsnet sig i dør-
plade størrelser. Det 
var ikke fedt. Efter 
måske 100m med bag-
lens roning så måtte vi 
land og vende kajak-
kerne. Derefter kunne 
vi i det mindste se is-
flagerne inden vi roede 
ind i dem. Det gik og 
efter ca. 3 km’s roning 
i modstrøm lukkede 
isen til igen et stykke 
efter hovedvej A6. Her 
kunne vi lige vende 
rundt og ro tilbage til 
klubben uden ret me-
get is, som var drevet 
væk med strømmen. 
Det var så sjovt, at vi 
måtte tage turen mod-
strøms til igen så det gjorde vi og fik 11 km på kontoen. 
Ugen efter var fjorden forsat frosset, så vi drog igen til Jyllinge. Denne gang 
var åen isfri, men med utroligt meget smeltevand og modstrøm. Så vi nappe-
de en lang tur ind i landet næsten helt til Veksø – det blev til 21 km. 
Det er noget andet at ro på åen end i Fjorden. Det er hyggeligt og spænden-
de at ro der med naturen helt tæt på men i længden bliver det ensformigt, 
dog bedre end at padle oven på isen. 
 
De bedste ro-hilsner  
 
John Topp  
——————————————————————————————- 
Det er selvfølgelig John der har taget billederne til denne artikel. De øvrige 
fotos er stjålet fra Mikkel Balles opslag i Facebookgruppen Roskilde Fjords 
Kajakklub. 
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Glasgow to Edinburgh challenge 
Corona har givet mange begrænsninger over det seneste år. Det har i perio-
der været lidt besværligt at komme på vandet når vi ikke kunne benytte klub-
bens faciliteter. 
Derudover er en lang række stævner blevet aflyst. Jeg skulle have roet Devi-
zes-Westminster med Per ”Spejder” fra Hvidovre i påsken i 2020. Det blev 
imidlertid aflyst, så vi trænede så til løbet i 2021. Det er imidlertid også ble-
vet aflyst. Jeg har derfor ledt efter andre mulige stævner, som måske kunne 
være interessante. 
I den forbindelse faldt jeg over ”Glasgow to Edinburgh Challenge”. Det blev 
også aflyst i 2020 på grund af Corona; men er planlagt til 9.-10. oktober 
2021. 
Løbet starter, som navnet siger i ’Glasgow og slutter i Edinburgh i nærheden 
af Edinburgh Castle. Løbet er i to etaper på henholdsvis 40 km og 51 km i 
Forth & Clyde Canal. 
Undervejs vil man passere Fallkirk Wheel nogle få sluser, aquedukter og 
tunneller. 
Jeg har endnu ikke planlagt at deltage; men vil høre, om der er andre der sy-
nes det kunne være en interessant udfordring. 
Der er en del logistik, der skal på plads. I bil med kajakker kan man køre til 
Amsterdam, og derfra tage DFDS færgen til Newcastle. Derfra er der kun et 
par hundrede kilometer til Glasgow. Derudover skal support under løbet af-
klares. 
Flere informationer kan findes på: Glasgow to Edinburgh Canoe Challenge - 
Scottish Canals             
             /Aksel 
 
Tag med på Årets sommertur til Maribo Sø Camping den 11. - 13. juni 
 
– Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 
Vi har prøvet det i 2017 og det er et superfedt sted at ro med flot natur, fugle 
og mange havørne! 
Campingpladsen er tæt på Maribo by med gamle huse og hyggelige gader. 
På teltpladsen tæt ved søen er der reserveret et område til os, hvor vi kan væ-
re samlet. 
Det er også muligt at leje en hytte, men så skal du nok være hurtig. 
Afstanden er overkommelig, det tager kun 1,5 time at køre derned - medmin-
dre man vælger at holde pause undervejs på motorvejen - det er dog helt 
unødvendigt. 
Tilmeld dig snarest muligt på email til john.topp@live.dk, eller skriv dig på 
opslaget i klublokalet, når det genåbner. 
 
          Vi ses i Maribo! / John Topp 

about:blank
about:blank
mailto:john.topp@live.dk
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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 

Primo maj : Vi forsøger at gennemføre begynder instruktion i år og håber at få 
adgang til bad og omklædning i perioden. 
Det er som tidligere mandag og onsdag kl 18:30... Klubbådene er derfor på det-
te tidspunkt forbeholdt instruktionen. Når begynderene har taget hvad de skal 
bruge, er resten selvfølgelig til fri afbenyttelse 
                                Nu må vi håbe at corona samt vind og vejr er med os... 
  
11–13 juni : Klubtur til Maribo, Se mere inde i bladet 
  
03-05 september: Klubtur til Silkeborg ... Vi bor som sædvanlig på Silkeborg 
vandrehjem og der er reserveret 3 stk 4 sengsværelser turen falder sammen med 
at der er mulighed for at ro Tour de Gudenå løbet om lørdagen... eller man kan 
ro ture på Silkeborg søerne og gå ture i det skønne område i og omkring byen 
Tilmelding til Finn P.. på mailen, eller på opslagstavlen i klubben, nå der  åb-
nes igen. 
  
12. September : DKF fylder 100 år i år og i den forbindelse afholdes klub akti-
viteter og forskellige konkurrencer på Bagsværd sø Mere her om senere...  
  
15-19 september :    Der afholdes verdensmesterskaber  i kano og kajak sprint 
på Bagsværd sø.. det kunne være spændende at se på  
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