Referat af generalforsamling
Gråsten Ro- og Kajakklub
3. februar 2020
Deltagelse 22 medlemmer
1. Valg af dirigent.
Gunnar Sørensen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning ved Johnny Terp
Formanden kom i sin beretning ind på følgende emner:




Der blev roet 27.566 km i 2019, lidt mindre end rekord året 2018
2 coastal både blev døbt og trimmet, så de er klare til at ro i.
Der er i 2019 uddannet 2 klubinstruktører.
En til inrigger og en til kajak, samt 2 i januar 2020.
 Af nye medlemmer fik vi 4 til inrigger og 7 til kajak.
 Til ÅBENT HUS kom der desværre ikke så mange som måske ønsket, men til 2020 vil
vi prøve med mere annoncering og der kommer et banner på gelænder med åbent
hus datoer.
 Div. arrangementer, som Bon Jovi, torvedage, Skt. Hans og ringridning fik vi en ekstra
indtægt. Tak til alle hjælpere.
 Der blev søgt 8 fonde til vores kajak skur. Desværre fik vi ingen penge i denne
omgang, men vi har fået hjælp fra DGI, så vi forsøger igen i 2020.
Se den samlede beretning nedenfor.

3. Beretninger fra udvalgene
Ro og kajak udvalg









Klubhuset har været pænt udlejet
Madpakketur en positiv oplevelse
8 medlemmer har roet mere end 1000 km, én endda over 2000 km
Opfordring: husk at få svømmet de 300 og 600 meter
39 medlemmer der har roet kajak
havde besøg af Æblegård friskole og der var stor interesse. Dette vil
prøve igen i år, hvor vi planlægger at invitere spejdere og Gråsten
skole til en event.
En DGI klubinstruktør er uddannet og 7 nye kajakroere blev undervist i 2019

Beretning taget til efterretning
Se den samlede beretning fra Ro og Kajak udvalg nedenfor
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Beretning fra materiale og hus udvalg










Trailer til inrigger er repareret og køreklar
Materialekasse på kajak trailer er monteret
Værktøjskasser til inrigger er lavet og skal med i båden i den kommende sæson.
Hver kasse er mærket med båd navn og skal blive i båden.
Alnor og Comodore er repareret og lakeret.
Flere klubkajakker er efterset og har fået nye snore og køltape på
Huset har vi været i gang med at reparere tagrende, isolere rør bådhallen og nyt
"skumgummi" på hylderne i kajak skur.
Ingolf Hinz og Flemming Langendorf er kontaktpersoner ved evt. forhøjet vandstand
og kan tilkalde assistance.
Skilte med det nye klubnavn leveres efter planen i uge 6 og monteres snarest muligt.

Beretning taget til efterretning
Se den samlede beretning nedenfor.
Beretning fra festudvalg





Kanindåb, gik rigtig fint og vi fik døbt 6 af kaninerne
Gløgg aften
En planlagt sommerfest blev desværre aflyst pga. manglende tilslutning.

Beretning taget til efterretning
Se den samlede beretning nedenfor.
Beretning fra PR-udvalg

Ingen beretning, da der i 2019 ikke rigtig var noget udvalg. Det kommer der i 2020
4. Kassererens beretning v/ Helle Grau


Årsregnskabet viser et underskud på Kr. 10.161,40. Dette skyldes bl.a. at vi har repareret
trailer til inrigger og købt en del klub beklædning, hvoraf der er en del tilbage endnu.
Regnskabet blev vedtaget
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Budget for 2020 viser et underskud på kr. 12.700

5. Godkendelse af kontingent
Bestyrelsen har stillet forslag om kontingentforhøjelse.

Aktive

Før

Nu

12-14 år

420

420 ingen ændring

15-17 år

785

785 ingen ændring

Over 18 år

1.270

1.300 stigning kr. 30,00

Puslinge

80

80 ingen stigning

Passive

175

200 stigning kr. 25,00

Par

25% for samboende familiemedlemmer.

Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog en ændring af klubbens §20.
Nuværende ordlyd
”Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens gæld.
Klubben tegnes i alle anliggender, hvor der påføres den økonomiske forpligtelser på over 5000 kroner, af
formanden, kassereren og mindst eet bestyrelsesmedlem. Ved pantsætning af fast ejendom dog af den
samlede bestyrelse.
I alle de andre forhold af økonomisk art tegnes klubben af formanden og kassereren
I almindelig korrespondance tegnes klubben af formanden eller sekretæren alene”
Forslået ændring:
”Klubben medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens gæld.
Klubben tegnes i alle daglige bank anliggender af kassereren. Ved pantsætning af fast ejendom dog af den
samlede bestyrelse.
I alle de andre forhold af økonomisk art tegnes klubben af formanden og kasseren
I almindelig korrespondance tegnes klubben af formanden eller sekretæren alene”
Ændringen blev enstemmig vedtaget.
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7. Valg til bestyrelsen
Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer
Johnny Terp
Lotte Christensen
Ingolf Hinz

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Aage Hansen
Helle Grau Skriver
Mona Larsen
Michael Simony

genvalgt
genvalgt
nyvalgt
nyvalgt

Valg af suppleanter
Jesper Tvede Jensen
Anna Nørgaard Petersen

genvalgt
ny valgt

Nedsættelse af nye udvalg
Inrigger udvalg: Axel, Mona, Åge, Michael, Yvonne og Jesper
Kajak udvalg: Johnni Bundgård, Johnny Marold, Johnny Terp, Jette Konradsen.
Materiale udvalg: Åge, Jesper, Finn og Ingolf
Festudvalg: Bestyrelsen overtager denne funktion og kan bede de øvrige medlemmer om

assistance.

PR-udvalg: Louise, Axel og Johnni Bundgård

8. Valg af revisorer
Ole Thorslund og Merete Jessen valgt.

9. Eventuelt
Aage (ikke tilstede, men skriftlig forespørgsel) om et aftenarrangement på ølsmagning en torsdag aften
i februar eller marts. Pris kr. 299,00 og der skal være min 10 personer tilmeldt.
Der blev uddelt div. vandrepokaler, emblemer og pagaj nåle
Tak for en god generalforsamling
Ingolf Hinz
Referent
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Formandens års beretning 2019 ved Johnny Terp
Kære alle sammen. Det har været et spændende år med mange gode udfordringer og spændende
oplevelser. Det er dejligt at se alle de km der er blevet roet selvom vi ikke slog rekorden fra 2018,
Der her også været mange gode ture slået op på ro kort, og det er dejligt at se. Håber at I bliver ved med
det.
Coastal bådene er blevet døbt og trimmet så de var klare til at blive brugt efter standerhejsning.
Vi har haft 1 på klub instruktør kursus til inrigger februar og 2 her i januar 2020, samt 1 på klub instruktør
kursus fra kajak.
Der har været udlånt en dobbelt sculler. Neptun, til Sønderborg roklub og vi var glade for at kunne hjælpe
dem. De har skiftet nogle håndtag på den som tak for lån og den har roet 30 km i 2019.
Vi har uddannet 4 nye medlemmer til inrigger og 7 medlemmer i kajak og tak for godt arbejde til dem som
har hjulpet.
Åbent hus gik godt selvom der desværre ikke var mange besøgende, og vi vil i år gøre mere i form af
annoncering. Samtidig også dejligt at se den tilslutning der var til Bon Jovi, ringridning, torvedage og Skt.
Hans. Det var en god ekstra indtægt vi fik – så fortsæt gerne med samme energi – og håber at der er flere
der gerne vil give en hånd med i 2020.
Tur til Flensborg, i regnvejr, for at hilsen på Dronningen hvor alle var i godt humør og havde trods alt en god
dag.
Kanindåb, af 6 kaniner der blev døbt, gik rigtig godt og vi havde en dejlig dag med hygge og mad om
aftenen.
Vi søgte 8 fonde, med håb om et sponsorat til vores nye kajak skur, men desværre uden noget resultat. Vi
har dog haft besøg af Kresten Krog, fra DGI, og fik nogle værktøjer til at kunne målrette vores søgning.
Dette prøver vi her i 2020.
Standerstrygning gik godt med godt fremmøde og højt humør. Arrangementer, gløgg rally i Flensborg, jule
banko med gløgg og nytårs tur afsluttede året 2019.
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Ro-udvalgets årsberetning ved Johnny Terp (Aage Hansen fra værende)
Der er kun afholdt 2 udvalgsmøder, men vi har holdt kontakten ved andre lejligheder.
Vi har været godt besøgt af andre ro og kajakklubber, både på dagsbasis og også i flere dage.
Specielt vores madpakketur var en positiv oplevelse. Vi var 19 deltager, 3 herfra og 16 fra 6 forskellige
klubber i det syd og sønderjyske, som fik sig en god oplevelse på Flensborg fjord. Madpakken blev spist ved
Kollunds klubhus.
Som nævnt ved standerstrygningen har vi fået uddannet 4 nye medlemmer til inriggerroer og 7 nye til
havkajak. Vi skal se om ikke vi kan få det tal til at stige i den nye sæson. Bl.a. ved åbent hus-arrangement at
få reklameret for det og hjælpe evt. nye medlemmer.
Der kommer et banner op på rækværket på terrassen, hvorpå der står: ÅBENT HUS. Første søndag i maj +
efterfølgende torsdag.
Vi sender 3 medlemmer på klubtrænerkursus(instruktør) Yvonne, Michael og Aage
Der var 7 medlemmer der nåede over 1000 km og én endda over 2000 km:
Mona med 2248 km
Mie med 1491 km (heraf godt 1000 i kajak)
Konny Kühnel med 1413 km
Flemming Skursch med 1165 km
Finn Petersen med 1148 km
John Kühnel med 1122 km
Yvonne Petrich med 1087 km
Aage Hansen med 1029 km
GODT RO ‘et
I alt roede vi 27.665 km, hvilket er 2905 km mindre end rekordåret i 2018.
Husk at få svømmet de 3 eller 600 m. og få det skrevet på svømmelisten.
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Kajakudvalget ved Johnni Bundgaard
39 medlemmer har roet kajak. 3 har roet over 750 km, 2 over 1000 km. Super flot
Vi har i år haft 2 (3) under 18 roer på kursus. Én sprang dog fra pga. andre interesser.
Yngste roer med flest km 339 lærte også at rulle.
Vi havde i efteråret besøg af 3 klasser fra Æblegård friskole (Adsbøl) og der var stor interesse for havkajak.
En DGI klubinstruktør blev uddannet.
Vi skal fremadrettet forsøge at få flere instruktører uddannet, så vi kan fortsætte med at udvikle klubben.
Underviste nye medlemmer i 2019
Emilie Mejlby Petersen
Julia Gehle
Jonny Mejlby Petersen
Elsebeth Mejlby Petersen
Merete Kudsk
Dorthe Arends
Leon Christiansen
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Beretning fra Materiale- og husudvalg ved Johnny Terp (Aage fraværende)
Vi har ikke holdt møder, men aftalt løbende hvad der skulle gøres og når der var noget der akut skulle
gøres. Det være sig borisætning og optagning eller diverse reparationer af både og trailer eller huset.
Traileren til inriggere er blevet repareret og er køreklar. Der er sat en materiale box på kajaktrailer.
Der er lavet en ”værktøjskasse” til alle inriggerbåde, som skal blive i den tilhørende båd, da der er lidt
forskel på dem f.eks. med hjul til sæderne. Hvis nogen mener der skal være mere i dem, hører vi gerne om
det.
Begge coastal både er sejlklare og må gerne komme mere på vandet i den nye sæson, så snart man er
omskolet til dem.
Vi er i gang med at reparer og lakere div både, bl.a. Alnor og Comodore og vi når et par stykker mere.
Reparation og vedligehold af klubkajakker er overstået. Nye snore og køltape.
Vedr. huset, har vi været ved at reparere tagrender, isolere rør i båd hal og værksted. Ikke helt færdig
endnu.
Ingolf og Flemming L er udnævnt til stormflodsvagter, dvs. de holder øje med vandstanden når det er
påkrævet og får tilkaldt assistance når det er nødvendigt.
Det nye navn til klubhuset skulle blive leveret i uge 6 og monteres så snart som muligt.
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