Referat af generalforsamlingen i Vordingborg Ro-og Kajaklub torsdag 19.februar,
2015.
Der deltog 32 medlemmer.
1. Valg af dirigent
Søren Damgaard blev valgt. Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Beretning om det forløbne år.
Beretning i Vordingborg Ro- og Kajak klub 2015
En formands beretning er jo en hurtig gennemgang af de ting der er sket i klubben siden sidste års
generalforsamling.
Men først vil jeg da lige smide nogle kolde facts på bordet.
Medlemstal i 2013 var 211 medlemmer, kontra 2014 var 210 et fald på 0,47 %
Indmeldinger i 2013 var 49, kontra 2014 var 40 det er et fald på 18,36 %
Robåds km i 2013 var 15316, kontra i 2014 var 7363, det er et fald på 51,92 %
Kajak km i 2013 var 35025, kontra i 2014 var 34187, det er et fald på 2,39 %
Alle km i 2013 var 51402, kontra i 2014 var 41718, det er et fald på 18,83 %
Alt i alt er vores lille klub gået lidt ned i niveau, men derfor synes jeg jo ikke at vi skal bekymre os
om det.
Vi har ikke formået at fastholde så mange medlemmer som der er blevet udmeldt, men jeg ser det
ikke som et problem, da vi er i gang med processen om udvikling af Vordingborg Ro- og Kajak
klub. Vi skal nok få medlemstallet til at stige igen, men vi skal også være klar på at modtage de nye
ansigter i klubben, blandt udmeldingerne der er kommet har nogle begrundet det med geografien
som en hindring, nogle har ikke følt sig velkommen, nogle har ikke følt klubben havde det de lige
søgte, vi kan rumme mange mennesker, men vil kan ikke garantere at klubben passer til alles behov.
Det var de kolde facts.
Igennem året 2014 har der været mange udfordringer, oplevelser, fornøjelser, opgaver, ideer og
glæder.
I 2012 fik klubhuset en ordentlig tur indvendigt, i 2013 fik klubhuset så en tur udvendigt med
penslen, i 2014 har det så været bådhallen som har været lidt i fokus. En ny reol er kommet til, så
der er plads til 12 flere kajakker, for at det kunne ske måtte vi flytte lidt på pagajer og overtræk.
Derfor et lille tremme bur til dem. Nu er det sidste hånd så ved at blive lagt på værket i form af at
alle kajakker på gulvet skal på hyller. Der er ved at blive lavet hylde støtter til de nederste hylder så
alle kajakker skal ligge på deres pladser hver gang. De vil blive parret i sværhedsgrader så hvidt
det er muligt. Tag godt imod ændringen, og hjælp hinanden med det nye system.
Over sommeren har der været ture og konkurrencer, både redningsdag, Suså løbet, Tryggevælle å
løb, langturs mandag, pinse tur, tur til Kroatien, måneskinds tur, onsdags handi-kap roning, rulle
aften i kajak og endnu flere arrangementer, det kniber med at huske dem alle.
Ledelsesmæssigt har det været rigeligt at se til. Efter en ekstra ordinær generalforsamling hvor vi
fik skrevet vedtægterne om at bestyrelsen kunne fungere ved 5 medlemmer og at møderne var
gældende ved 4 deltagere, så gik det desværre således at et medlem måtte trække sig ud af
bestyrelsen grundet personlige årsager, derfor har det været mere end rigeligt at se til. Trods
snakken om at offentliggøre referaterne ved sidste års generalforsamling, var det faktisk
bestyrelsens hensigt at arbejde hen mod det resultat, men med mandefaldet og de mange andre ting
der skulle gøres i klubben, er referat offentliggørelsen blevet lidt ned prioriteret.

Ved sidste års generalforsamling blev der også udnævnt en ny repræsentant til Nordhavnens
bestyrelse, nemlig Kaj Aagaard, det må siges at Kaj har formået at sparke lidt til de støvede gamle
sejlere, så der nu bliver snakket om andet end havne uddybning og anløbs priser, nu er nordhavnen
i gang med at visions projekt, hvor roklubben har fået præget visionerne væsenligt, at noget mere
aktivitet i vores ende af nordhavnen, der står nu både kapronings baner, shelter plads på Oringe og
et multi-bro projekt på menuen. Vi har fået skabt dialog med resten af nordhavnen og alle er enige
om at vi trænger til noget mere aktivitet ved vandet.
Sidste år var de sidste brikker ved at falde på plads omkring shelter pladsen i Kalvehave, og derfor
er det glædeligt at se det snart færdige resultat, nyt bålhygge tag er der kommet på, brænde hus er
der stillet op, anløbsbro er der blevet lagt på plads, borde og bænke er blevet ordnet og der har
tilmed været en person i samfundstjeneste med på projektet. Alt dette er blevet udrettet af klubbens
aktive 60+’er.
Trængsel i værkstedet har det også været, hele tiden sker der noget på projekt 3’er kajak, men også
selve struktureringen af værkstedet står for tur, borde er blevet kasseret og lavet til hylder, ting er
blevet sat i kasser og mærket fornuftigt af, oprydning i den kolde del af værkstedet pyntede også.
I de store træk så er vi en fornuftig og velfungerende klub, men mange brugere og endnu flere
nydere.
Jeg vil her til slut sige tak til alle 210 medlemmer der gør vores klub til den vi er i dag.
Mit første år som bestyrelses formand har ikke været let, men bestemt heller ikke kedeligt, så tak til
den bestyrelse der har fulgt og hjulpet til det forgangne år.
Jeg vil nu besvare spørgsmål og håbe på en godkendelse af beretningen.
Jesper Andersen
Beretningen blev godkendt.
Kaj Ågaard uddybede projekt Nordhavnen; bestyrelsen er begejstret for projektet og de vil gerne
høre de kommentarer medlemmerne har til modellen der står i klubben. Vandkvaliteten skal
kontrolleres. Der er holdt adskillige møder bla med regionen om shelterpladsen ved Trellegrunden,
deres jurister ser på det, der er sendt ansøgning for 3 uger siden, og det kan blive en af de første
flydende shelters. De prøver at inddrage de handlende i nærområdet og Borgcentret så der kan blive
sammenhæng i området. Ligeledes er der afholdt møde med godsejeren der er også er positivt
stemt.
18. marts vil der afholdes møde i roklubben for bestyrelsen og de ovennævnte.
Der blev spurgt til hvad bestyrelsen ville gøre ved faldet i roede km i robåde. Klubben lægger hus
til Danmarks stærkeste klasse, hvor 3 skoler vil deltage og bruge roklubben. Bo Bensby
kommenterede de færre roede km i robåde, med der var færre ungdomsroere og de to tal svinger fra
år til år.
Dennis var bekymret for søspejderne ville blive glemt og klemt ved projektet, men de er
medinddraget i projektet, bla multibroen. Den bygning der på modellen er placeret mellem roklub
og søspejdere er projekteret allerede i ´90erne, kun evt. bruges til dykkerklubben. Desuden har
klubberne et godt samarbejde f.eks. når der er lejre med mange overnattende i telte, plejer man at
låne plænerne hos hinanden. Der opfordres til der sendes nogle på instruktørkursus.
Der blev spurgt til handlingsplan for de kommende år, det er ikke konkretiseret da bestyrelsen er
lille og derfor været færre til arbejdet. Noget af det der er i gang er pagajerne er ved at blive skiftet
ud, der bliver indkøbt nye kajakker med sværd.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Regskabet godkendes.
Klubben vil fremover ikke sælge klubtøj, de hvide t shirts der udleveres til nye roere vil komme på
gavekontoen fremover.
Søren spørger til forsikring når vi kører med trailer og både. Nogle har forsikring der dækker det der
sidder på krogen, men hvad med på taget? Bo C oplyser indboforsikring dækker for kajakken, men
check din egen forsikring. Bodil L vil undersøge det nærmere og videregive det på tavle, klubblad
og hjemmeside. Stig nævner at Havkajakroerne har undersøgt det og fastgørelsesmåden af kajakken
betyder meget. Ann oplyser at i Gefion forsikres bådene ved hver transport.
Generelt i forhold til forsikringer oplyste Lillian at bestyrelsen for få år siden havde flere
forsikringsselskaber til at give tilbud og valgte det bedste den gang, Bodil L har undersøgt igen i
2014 og der er kun vores nuværende forsikringselskab der har givet tilbud, så vi fortsætter.
4. Indkomne forslag.( da disse ikke var på skrift ved generalforsamlingen, er det min
fortolkning)
a. Fra Stig: Kan referaterne fra bestyrelsesmøderne ikke offentliggøres på hjemmesiden, så
medlemmerne kan læse hvad der sker til møderne, det synliggør bestyrelsens arbejde, viser
åbenhed.
Kommentarer; -er det en vedtægtsændring?, -det er bestyrelsens arbejdsredskab,- referatet skal
godkendes af bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde før offentliggørelse, så det blive gamle
nyheder,- lad os prøve det, det giver ejerskab, -det meste kan findes på hjemmesiden, skriv i
søgefeltet,- kan referaterne i stå i en mappe i klubben, -åbenhed er godt, men referater kan blive
meget lange når alles meninger skal beskrives i detaljer for det giver mening for de der ikke var til
mødet, -man kunne få en til at skrive en netudgave som bestyrelsen hurtigt kunne godkende, en
føler sig godt orienteret via hjemmesiden, pas på bestyrelsen ikke lider burekrati døden.
Der blev stemt 18 imod og 11 for.
b. Fra Stig: medlemskab af DGI ønskes.
Kommentarer: -DGI er for bredden, DIF for eliten, DGI har stort udbud af kurser, -DGI har bla.
kurser om friluftsliv hvor DKF har det tekniske, -bare 2 kurser så er pengene hjemme, Havkajakroerne er med i DGI, Pris 3200,- årligt, -lad os prøve et år, - hvor mange var på kurser
sidste år, fik nogen afsalg, har vi brug for endnu et forbund, -der er mange gode instruktørkurser.
Stig tilbyder at stå for kontakten til DGI, bestyrelsen siger jatak, og arbejder videre med stig
om medlemskabet af DGI.
5. Valg af formand. Jesper er ikke på valg.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vivi Larsen og bodil Larsen var ikke på valg, Christian
Damgaard ønskes ikke genvalg og Karin Lærke var stoppet i bestyrelsen i løbet af året, så
der skulle vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer.
6 medlemmer opstillede, 1 som suppleant, så nye medlemmer af bestyrelsen er:
Asger Løvskjold, Lise Mogensen, Tina Vestergaard,), Diana Jørgensen. Britta Petersen og
Bodil Nygaard er suppleanter.
7. Valg af revisor. Jacob Frederiksen var på valg, var villig til genvalg, og blev genvalgt.

8. Fastsættelse af kontingent og indskud – nuværende fastholdes.
9. Eventuelt
Asger: torsdag 26.2 fortæller Tim og Claus om Roskilde Festivalen.
Ole: Vennerne vil gerne være hjælpere til Broløbet d.5. september og har brug for frivillige, det vil
give vennerne og dermed klubben indtjening. Ole offentliggør noget mere præcist.
Asger: sct .Hans aften vil der blive tændt op i grillen og når det bliver mørkt, vil der være bål på
vandet .
Flere medlemmer talte om manglende hygge, dårlig belysning og gardiner, computere der står flere
steder rundt omkring.
Der er lavet et hyggekrog i den vestlige ende af klubhuse, lamperne blev taget ned ved den flotte
renovering sidste vinter og er ikke sat op igen, frivillige kan bare melde sig, gardiner kom ikke på
budgettet2014 men på 2015
Jesper: Penge-budget-prioritering og hænder. initiativer er gode, spørg bestyrelsen om din ide kan
bruges og ved godkendelse kan du udføre selv eller med andre.
Stig: Dejligt nogle ville stille op til bestyrelsen, men uddeleger bare opgaver, det giver engagerede
medlemmer.
Stor tak til Christian Damgaard for 10 år i bestyrelsen, Christian hav været glad for tiden, men nu er
det familie og hus der skal prioriteres.

