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Generalforsamlingen den 26. oktober 2021
Der var mødt ca. 20 medlemmer op til den årlige generalforsamling.
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, Finn
P, som fremlagde beretningen.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Finn sagde, at man kunne vel sige, at Corona aflyste året. Alt blev i hvert
fald meget sværere. Klubhuset blev lukket for aktivitet, og vi måtte klæde
om på anden vis. Det har naturligvis gjort året meget anderledes og begrænset vores aktiviteter.
Den 28. marts. Standerhejsning med to deltagere.
Begynderinstruktion blev aflyst.
Den 19. april. Førstehjælpskursus.
Den 12. – 14. juni. Enø-tur, som vi lykkedes med at gennemføre. Der var
kraftig vind; men vi havde alligevel en god tur.
23. juni holdt vi Sct. Hans aften og grillede. Det var en hyggelig aften.
Den 7. – 9. august deltog Aksel i DM i marathon i Maribo. Han blev nr. 3 i
sin klasse.
Den 11. – 13. september på Silkeborg Vandrehjem. Det var igen en meget
fin tur. Aksel roede TdG, og vi andre udforskede Silkeborg Søerne og nød
naturen.
Den 1. november havde vi standerstrygning. Vi måtte være 10 personer
udendørs.
Vi fik roet i alt 14.848 km, hvor Aksel stod for 2020 km, og Victoria roede
939 km.
Det var et godt, men mærkeligt år, godt efter omstændighederne.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassereren
og godkendt.
Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
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Bestyrelsens planer for 2021.
Planerne er jo så et stykke hen ad vejen afviklet nu, de har karakter af beretning.
Vi er stadig ramt af Corona-restriktioner.
18. april. Standerhejsning.
26. april. Begynderinstruktion uden svømmehal og klubhus, så vi måtte gå
lige til opgaven. Vi var heldige med vejret, meget stille og østenvind, så det
gik fint med at få holdet igennem. Kun aflyst to gange. 12 super seje fuldførte.
Den 29. - 30. maj IPP3 kursus. Næste step er videre til instruktøruddannelsen. Vi har brug for at være flest mulige instruktører. Det er bedst for alle.
2. juni. Restriktionerne lempes. Vi må bruge klubhuset.
Den 11. - 13. juni er der sommertur til Maribo. Der bliver roet gode ture,
trods blæst, både på søer og å. Mange får set havørne.
23. juni Sct. Hans aften. Hyggelig aften med bål og grill.
Den 28. august afholdes arbejdsdag i klubben. Rengøring, vinduespudsning,
træningslokale og saunarum ordnes. Bådhuset blev ikke malet, det regnede.
3. - 5. september. Klubtur til Silkeborg. Aksel deltog i TdG.
15. - 19. september. VM i kano og kajak på Bagsværd Sø. Spændende at se,
stort set up med droner og alting.
26. oktober. Generalforsamling.
31. oktober. Standerstrygning. Roning kl. 10. Strygning kl. 13.
25. november. Gløggaften kl. 19 med foredrag ’Praktisk kommunikation og
løgnens psykologi’ af Jens Damhøj,
4. februar 2022. Vinsmagning v/Mads kl. 18.30.
Vi har planer om at udskifte nogle kajakker og opgradere træningsudstyr i
træningslokalet.
Vi får nye vinduer i klubhuset.
Husk at låse igen, når du går: bådhus, pagajrum, klublokale, træningslokale
og skabe i køkkenet.
Klubroning: Vi har brug for at genskabe den fælles roning. Vi er blevet mere
individuelle under Corona. Det ville være dejligt, hvis vi kunne ro samtidigt,
så vi kan ro med dem, der passer til os hver i sær, tempo/distance m.m.
Her i vinter skal dem der ror passe ekstra på sig selv og hinanden, så fælles
roning er rigtig godt søndage kl. 10.
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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.
Valg af formand, bestyrelsesmedlem og suppleant
Finn Pedersen, Finn Roer Jensen og JohnTopp. Alle genopstillede og blev
genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor, og Hanne Rasmussen blev
genvalgt som revisorsuppleant.
Eventuelt.
Hvis der bliver Weser-løb 2022, vil Tom gerne slå et slag for den.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen
for lukket.

Ref. Hanne R
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Rostatistik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Navn
Km
Aksel Hadberg
1568
Finn Pedersen
904
Hanne Rasmusen
758
John Topp
660
Victoria Hald Pedersen
605
Leif Hald Pedersen
588
Poul Rosenkilde Kristensen 559
Finn Roer Jensen
558
Henrik Leisner
501
Lillan Buch
484
Susanne Andreasen
434
Dorthe Berg Nielsen
421
Eva Gjessing
360
Louise Kromann Eriksen
345
Henning Skovhøj
307
Kari Boe Gad
290
Peter Gad
244
Berit Heede
200
Jonas Mannov
191
Marianne Rousing
185
Erik Gaardsted
173

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Navn
Ragnhild K Frank
Dorte Lund Hansen
Martin Lorenzen
Mette Solvang
Søren Olsen
Stine Funder
Anne-Marie Lyngbye
Ninna Rasmussen
Niels Michael Petersen
Anne Jespersen
Peter Michael Jespersen
David Gaardsted
Sanne Scheibel
Klaus Rasmussen
Sebastian Brandes
Inge Blendstrup
Asger Blendstrup
Georg Johansen
Jette Madsen
Henrik Heede
Anders Israelsen

Km
172
165
155
153
148
147
142
136
134
133
133
132
130
128
125
112
105
105
104
102
102

Der udover har de 20 roere der har roet under 100 km, samlet roet 740 km,
det betyder at klubben i 2021 sæsonen samlet roede i alt:

13.838 KM
Det er kun lige over bundrekord på 13770 fra 2020. Antallet af aktive roere
endte på 62 hvilket er fire færre end sidste år. Redaktøren sidder dog med en
fornemmelse af at enkelte af klubbens medlemmer har glemt at skrive deres
kilometer i Roprotokollen eller give redaktøren besked på anden vis f.eks. på
mail.
I år er det Aksel og Hanne R der skal ønskes tillykke med henholdsvis 1568
og 758 km.
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50. Internationale Wesermarathon
Med 2 års forsinkelse afholdes jubilæumsløbet den 1. maj 2020.
Planen bliver formentlig at køre afsted om fredagen, så der er tid at opleve lidt mere i det pragtfulde område omkring Hahn Münden ved Kassel.
Vi plejer at campere ved den lokale kajakklub; men hvis man vil, er der
rige muligheder for at finde indkvartering....men klubmæssigt arangerer
vi camping...det er superfint og ligger som sagt et pagtfuldt sted lige ved
floden og tæt på byen.
Selve løbet foregår i et mageligt tempo og med medstrøm. Distancen er
53, 80 eller 135 km, normalt plejer vi at ro 80 km. Efter løbet kører vi
tilbage til Hahn Münden og fejrer os selv lidt. Man er for træt til at køre
hjem samme dag, så det er bedst at have en ekstra fridag til hjemturen.
Hahn Münden er en gammel middelalder by, som bestemt er et besøg
værd. Området omkring byen er skovklædte bakker (bjerge).
Når man kommer der ned, plejer det at være tydeligt, at man er rejst foråret imøde, med blomstrende frugttræer m.m. Frisk høstede hvide asparges og kolde drikke (øl) nydes på de mange rare steder i området.
Hvis du har lyst at deltage, så skriv dig på listen, som ophænges i klubben.
Mere information kan fås hos Finn P.
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Redaktørens bemærkninger
Som det blandt andet fremgår af referatet fra generalforsamlingen har det
været et par besynderlige år med restrektioner og aflysninger på stribe.
Personlig har jeg i 2021 kun fem gange mødt nogle af de andre medlemmer
nede i klubben, en del af årsagen til dette skal selvfølgelig søges i at diskos
stadig driller, når jeg sider i noget der minder om en rostilling.
Første gang jeg mødte andre i klubben var Sankt Hans aften hvor vi sad ude
under halvtaget og grillede til den store guldmedalje. Det var utrolig dejligt
at møde nogle af de kendte ansigter, uden mundbind, og få snakket om alt
det der var sket siden sidst — for meget længe siden.
Anden gang var til arbejdsdag i klubben hvor vejeret desværre ikke var med
os, hvilket nok var en del af årsagen til det begrænsede fremmøde på en 10
stykker. Så efter en god omgang morgenmad fik klublokalerne fik en omgang rengøring.
Generalforsamlingen kan i læse om andet steds i bladet.
Standerstrygningen levede næsten op til normalen, idet der både var bobler
og krokustoppe. Vejeret var ganske fornuftig med lidt sol og uden særlig
meget vind. Redaktøren har dog glemt hvor mange af de fremmødte der have været en tur på fjorden.
Gløgg-aften med foredraget ’Praktisk Kommunikation og løgnens psykologi’ ved Jens Damhøj, leverede mere end op til forventningerne. Der var et
rigtig pænt fremmøde og jeg er overbevist om at de fleste gik hjem fra aftenen med ny viden. Personlig glæder jeg mig allerede til næste Gløgg-aften
og en eller anden inspirerende foredragsholder med et godt emne.
Karl
——————————————————————————————Forsidefotoet er fra leveret af Finn P og taget under sommerens klubtur til
Silkeborg.
Det vinterlige sommerbillede på side 4 er et af de fotos som Finn R leverede
i forbindelse med beskrivelsen, se sidste nummer, af den lille kajakudflugt i
den Grønlandske sommer.
Hvis en enkelt læser har underet sig over det lidt ungdommelige udsende af
personerne jeg fotograferede på hovedgaden i Hahn Münden, har det måske
lidt at gøre med at billedet er taget i 2007. Redaktøren vil gerne opfordre til
at der i forbindelse med turen til Wesser tages et par nye fotos, som kan bruges i bladet til næstegang der slås en Wesser tur op .

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
46780574
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

Husk Klubroning søndage kl 10:00.

Generalforsamling: Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 19.00 på
Brinchhjemmet
Standerhejsning: Søndag d. 3. april 2022. Roning kl. 10.00, standerhejsning kl. 14.00
Wesermarathon 29. april til. 2 maj2022. Det rygtes at Finn P er
begyndt at smugtræne til den Halvtredsindstyvende Internationale
Wesermarathon, se mere inde i bladet.
Arbejdsdag: Lørdag d. 21. maj 2022 kl. 9.00
Sommertur: Enø 17.-19. juni 2022

———————————————————-

EFTERLYSNING

Hjælpeinstruktører til nybegynder instruktion efterlyses.
- Hvis du er interesseret så giv Finn P et praj
———————————————————————————————-

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

