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Generalforsamlingen den 3. marts 2016
Der var mødt knapt 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.
Den 24. februar sidste år havde vi generalforsamling.
Den 17. marts havde Mads igen arrangeret vinsmagning. Det var en fin aften og et af de bedst besøgte arrangementer i klubben.
Den 21. marts havde vi arbejdsdag, dog en af de mindre, kun nogle få stykker var mødt op til rengøring m.m.
Vi havde standerhejsningen den 3. april, lige som det skal være.
Entringsøvelser i Maglegårdsbadet især for begynderne blev afholdt den 25.
april.
Så kom begynderinstruktionen. Det var et fint hold, men hårdt prøvede med
blæsevejr.
Den 1. maj var der Weser Marathon. Aksel, Tom, Hanne og Finn P tog turen derned og havde forlænget hjemturen med en enkelt dag et rigtig fint
sted ved Ratzeburger See.
Den 10. maj kom Helle Stuart og holdt superinstruktion i høj sø. Trods det
hårde vejr lykkedes det at få en god tur på fjorden, og vi havde en lærerig
dag både ude og inde med teknikroning.
23. juni holdt vi Sct. Hans aften.
Klubturen gik den 26.-28. juni til Unnaryd i Sverige, et dejligt sted, som vi
tidligere har besøgt. Der var lidt ”knot”, et lille bidende insekt; men det ødelagde heldigvis ikke turen, og så prøvede nogle af os deres brændefyrede
sauna med bad i søen. Det var en god tur og sjov oplevelse. Og der var heldigvis også nye roere med.
Den 8. august deltog Aksel Hadberg i Dalslands Marathon 55 km i et smukt
område nord for Göteborg.
Den 9. august blev der afholdt Vikingesvøm. Vi hjalp med at lede svømmerne sikkert fra Vigen til Vikingehavnen, og det gik fint.
Den 22. august var Marlis og Finn, Yvonne og Kevin med på Esrum Søløbet.
For første gang i mange år deltog vi ikke i Tour de Gudenå den 5. september. Reservationen på Silkeborg vandrerhjem var glippet. Men vi kommer
stærkt igen.
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Den 24. oktober havde vi standerstrygning med fest. Alt var lige efter bogen, roning, sauna, standerstrygning og Tina glædede os med hjemmelavede kokostoppe. Derefter fest med god mad og nogle gode timer i godt
selskab.
Til gløggaftenen den 19. november lavede Yvonne og Kevin en fin aften
for os. En super interessant aften, hvor vi hørte om deres liv og oplevelser
som bestyrere af en lodge i en nationalpark i Sydafrika. Meget spændende.
Vi har holdt torsdagsgrill hver anden torsdag.
Vi bruger træningslokalet flittigt, og det er et bredt udsnit af vores medlemmer, som gør brug af det, så det er virkeligt et hit.
Klubbådene lever et hårdt liv, og de får mange skader, det er ikke bare begynderinstruktionen. Det er skræmmende så mange skader de har, og det
er tydeligvis ligegyldighed, for egne både får ikke de skader. Håndtering
af kajakker tages op over for nye roere.
Bjørn har repareret klubbådene, tusind tak for det store arbejde.
Wellnes Center projektet lader ikke høre fra sig, vi ved ikke, hvor sagen
står. Men Tom Elmer, som har hjulpet klubben, havde godt nyt til os:
Kommunen indstiller at projektet droppes. Det kan ikke gennemføres. Det
var en god nyhed, og alle var glade. Tusind tak til Tom for sit engagement
i sagen.
Vi fik roet lidt mindre, end vi plejer, nok mest fordi det blæste en del. Asger Max Andersen har været så rar at lave pladerne til vores hæderstavle.
Tak til ham.
Formanden takkede alle, der har gjort en indsats i og for klubben.
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.
§8. Instruktion
A
Generelt
Instruktion foretages af personer som bestyrelsen træffer aftale med.
Der skal dog altid være mindst en uddannet instruktør (EPP 2
instruktør) med ved instruktionsroning.
Efter godkendt instruktionsforløb udstedes EPP 2 bevis via DKF.
§16. Bestyrelsen og dens formand vælges for ét år ad gangen. Genvalg
kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer,
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som har indbetalt kontingent 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
vakance 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 i
forening af formanden og næstformanden eller af formanden og kas
sereren.
Daglige økonomiske forpligtelser kan varetages af formanden eller
kassereren alene.
Ændringerne blev enstemmigt godkendt.
Øvrige forslag til ændringer, der ikke indgår i klubbens love:
Junior defineres som medlemmer, der er 25 år eller yngre.
Old-boys/Old-ladies defineres som medlemmer, der er 65 år eller æl
dre.
Vedtaget enstemmigt.
Bestyrelsens planer for det kommende år.
17. januar havde vi allerede førstehjælpskursus.
3. marts Generalforsamling
17. marts Vinsmagning
3. april: Roning kl. 10 og standerhejsning kl. 13.
16. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl. 13-17.
25. april går begynderinstruktion i gang.
4. juni holder vi sommerfest med fejring af klubbens 40 års jubilæum.
Det skal der gøres lidt ekstra ud af.
17.-19. juni går sommerturen til Tåsinge. John Topp har bestilt plads på
Svenborg Sund Camping.
2.-4. september er der klubtur til Silkeborg Vandrerhjem med mulighed
for at ro Tour de Gudenå, som nu er et endagsløb. Vi har reserveret 12
pladser på vandrerhjemmet. Der er rige muligheder for at ro hyggeture,
det er et fantastisk sted.
Flere instruktører skal uddannes, evt. uddanne til EPP 3, så vi selv kan
uddanne EPP 2 instruktører.
Arbejdsdag, der skal grus på pladsen ved kajakhuset, som også skal males, oprydning m.m.
Bådreparation af klubbåde.
Køb af fire klubbåde.
Salg af klubbåde.
Grillaftnerne kommer i gang igen i løbet af foråret.
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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.
John Topp ønskede at aldersgrænserne bliver skrevet her sammen med
kontingentsatserne.
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 Søndergaard. 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.
Der blev talt om et stativ, som kan anbringes på broen, så man kan hive
sig op af kajakken.
Hanne R synes, det kunne være en god idé, at hele bestyrelsen ikke var på
valg hvert år, men at de to og to sad i to år ad gangen med valg hvert andet år. Formanden skulle også være valgt for to år. Det blev diskuteret.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen
for lukket.

Ref. Hanne R
Højst udsædvanlig var formanden ikke mødt op til standerhejsningen, så
han var ikke blandt de 14 roer der var på vandet. Som i kan se af billedet
på side 6 var de fleste et smut i Roskilde, hvor vikingerne som det kan
anes i baggrunden var i fuld gang med at klar gøre skibende til årets togter. Vi var dog lige tidligt nok på den da vi kom tilbage i klubben, men
efter et glas champagne begyndte varmen at indfinde sig i saunaen.
Tina havde heldigvis ikke svigtet os, så efter et par af de gode kokostoppe
blev standeren blev hejst, vi fik sunget og Aksel holdt en lille tale som
stedfortræder for den fraværende formand. Så havde jeg kun tilbage at
cykle hjem for at gøre klubbladet færdig. Red
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Vinsmagningen 17. marts 2016.
Som sædvandvanlig var der et stort fremmøde til vinsmagningen og
blandt de mere end 20 deltager var der adskillige ansigter fra sidste års
instruktions hold. Det er utroligt dejligt at se de nye medlemmer støtte op
om og tage aktiv del i klubbens sociale arrangementer. Men jeg måtte
desværre konstanter, at jeg, sammen med de andre instruktører, på flere
afgørende punkter havde svigtet i forhold til at give instruktions holdet
den nødvendige træning i de sociale kompetencer, der kræves for at kunne deltage i et klubarrangement. For eksempel spurgte et nyt medlem
efter spytspandene!!! Det var først efter at flere af de ældre klubmedlemmer var blevet beroliget og vi havde sikret os at ingen var kommet alvorligt til skade, som følge af de voldsomme hoste anfald, at vinsmagningen
kunne startes.
Vi startede selvfølgelig i det lette ende af skalaen med noget rosevin
fulgt af lidt hvidvin inde vi begyndte at arbejde os op i den røde og tunge
ende af skalaen. Undervejs gennem de 8 vinene tabte redaktøren dog lidt
af overblikket og da jeg ikke havde mine læsebriller med, hjalp listen
over de forskellige vine som Mads havde udarbejdet ikke meget. Flere af
vinene smagte så godt, at jeg var nød til at udføre dobbelt kontrol1.De
små lækre anretninger som Mads diskede op med var ganske fine, især
den lune tærte der hurtig blev min personlige favorit.
I løbet af aftenen steg lydniveauet adskillige Decibel, hvilket redaktøren
tog som tegn på at der blev hygget og snakket igennem. Det var derfor
lidt overraskende at de første forlod klubben ved ti-tiden, med en undskyldning om at de skulle på arbejde om fredage. Personlig havde jeg
været så forud sene, at jeg havde meddelt mine kolleger at jeg ville mødes senere på arbejde fredag pga. vinsmagning. Da Mads gik ved 12 tiden lovede vi at klare den resterende oprydningen – tømme de sidste flasker og sætte glassene i opvaskemaskinen. Med god hjælp fra Susanne
og Frank lykkedes det mig at holde løfte inden jeg cyklede hjem.
Næste formiddag var mine kollegaer overbevist om at, min hæse stemme, den stoppende næse og de ildrøde øjne, skyldes influenza. Personlig
havde jeg dog en anden teori og det lykkedes mig at klare mig dagen.
Det var først da jeg lørdag morgen vågnede i samme tilstand, at det begyndte at dæmmer for mig - sidste forår havde jeg reageret på ellepollen.
Så bevæbnet med antihistamin tabletter, øjendråber og næsespray mødte
jeg mandag morgen op på arbejde frisk som en havørn.
Så er der bare tilbage at takke Mads for endnu en god vinsmagning .
Karl
PS: Mads skriv mig på deltager listen til næste år …..
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Husk Klubroning Tirsdag og torsdag 18.30, samt søndag kl 10:00.

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

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen
Kasserer: Aksel Hadberg
Best.medl. Mads Jakobsen
Best.medl. Tom Søndergaard
Best.medl. Finn Roer Jensen

43717113
46367384
46359015
30386241
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.

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

16. april Entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl 13:00 – 17:00
Kan du stadig komme op i kajakken, ellers skulle du måske øve dig.
De første par timer er tiltænkt instruktions holdet, så de garvede medlemmer opfodres til at møde henad 15-tiden.
25. april går begynderinstruktion i gang.
Det betyder at Klubbådende er reserveret til instruktion mandag og onsdag aften.

04. juni Sommerfest hvor vi fejrer klubbens 40 års jubilæum
Det bliver helt sikkert festlig så hold øje med mail og opslag.
17.-19. juni går sommerturen til Tåsinge. John Topp har bestilt plads på
Svenborg Sund Camping. Så hold øje med mail og opslag

2-4. September Klubtur til Silkeborg Vandrehjem // Mulighed for at
ro Tour d Guden å som er 3. september, eller bare have en god rigtig rar
weekend tur med roture, skovture og alt andet godt. Vi har reserveret 3
stk 4 sengs værelser.
Ved du, at klubben har en mailingliste, hvor der informeres om aktiviteter i klubben, og
hvor du selv kan komme med forslag? Hvis du ikke allerede står på listen, så kan du
tilmelde dig hos Finn Roer, finn-roer@hotmail.com

