Referat af Kerteminde Kajakklubs generalforsamling den 17/3-2022
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab 2021 og budget 2022 til godkendelse
Fast af kontingent i 2023
Behandling af indkomne forslag
Valg – valgt for to år – på valg: Karsten Koch, Charlotte Gaardsted, Sune
Flejsborg, Jena Java
7. Valg af suppleanter – valg for et år – Lise Lins
8. Valg af revisor – valg for et år Marianne Treu/Torben Andersen (suppleant)
9. Valg/tilmelding til udvalg
10. Eventuelt
Bestyrelsen 2021: Jena Java, formand, Charlotte Ekholm Gaardsted,
næstformand, Karsten Koch, kasserer, Tom Rugaard, Ole Bagger Pedersen,
Sune Elias Flejsborg, Bjarne Rasmussen.

1. Anne Birgitte Skaalum blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generealforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Jena Java og Charlotte Gaardsted fremlagde i fællesskab formandens
beretning (se beretningen særskilt)
Beretningen blev godkendt med applaus
Herefter fremlagde klubbens mange forskellige udvalg beretninger om,
hvordan kajakåret er gået i de respektive udvalg. Se alle medlemmerne af
udvalgene på hjemmesiden.
Kajak-udvalget (fremlagt af Ole Bagger)

Kajakudvalget mener, klubben er godt dækket ind med det materiale, vi
har nu og afventer derfor at købe mere nyt. I løbet af det forgangne år er
der bla købt syv nye kajakker – den ene kajak venter vi på endnu.
Når de nye workshops i de forskellige bådklasser løber af stablen, tager
udvalget bestik af, om der skal købes mere materiel – og hvilket.

Uddannelses-udvalget – Susanne Brusvang Hjuler (på vegne af Michael
Otto, som var syg)
I udvalget er det i samarbejde med bestyrelsen bla besluttet at lave
klubregler for frigivelse i SUP, surfski og kano. Grundstenen er, at man er
frigivet i havkajak (IPP2), og at man gennemfører en workshop
tilfredsstillende i en af bådtyperne. Gør man det, kan man frigives.
Workshops løber typiske over to aftenener af nogle timer.
Klubben har pt 13 instruktør 1’ere og 5 instruktør 2’ere.
I Sup er der 3 stk instruktør 1’ere og 1 instruktør 2.
I surfski er der 1 instruktur 1 og 2 instruktør 2
I kano er der 1 instruktør 1 og 1 instruktør 2
Der har i årets løb været mange kurser og aktiviteter – trods corona –
herunder fire hold IPP2 havkajak, 1 instruktur 1 kursus med seks
klubmedlemmer, workshops i både sup, kano og surfski, rulletræning og
koldtvandstræning.
Klubtur-udvalget kunne berette om en stribe succesfulde ture, der med
succes blev gennemført, selv om coronaen bølgede frem og tilbage.
Blandt turene var: fugletur – hvor en havørn dukkede op som bestilt.
Thurø Rundt – masser af vind og delfinen Delle i havnen i Svendborg. Vejle
Fjord med camping, gratis fadøl og EM-bold. Københavnertur i august – til
tider i øsende regn – med guide udefra og overnatning gevaldigt tæt på
højlydte koncerter. Tur til Romsø og Flensborg Fjord.

Udvalget bebuder blandt andet kanotur på Odense å i 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------Klubaftenudvalget (fremlagt af medlemmerne på skift😊):
Coronaen gjorde livet surt for udvalget, fordi restriktioner gjorde det
umuligt at mødes mange, så første arrangment i 2021 var i november.
Det var med Surf & Ski, der kom i klubhuset med masser af kajakudstyr for
enhver smag.
I december havde vi foredrag med Leif Romsø, som fortalte om sit liv på
Romsø.
Foredrag med Erik B. Jøgensensen måtte aflyses pga corona i januar 2022.
Et kig i 2022 – udvalget har allerede haft et succesfuldt foredrag med
Michael Otto, der har roet Danmark Rundt på 37 dage.
Udvalget kan sagtens bruge flere hænder og ideer til arrangementer.
Kajakstalden – ved Ole Bagger.
Der er pt 200 pladser i kajakstalden plus plads til ca. 10-15 sups.
Pt ingen venteliste, men mange vil gerne længere ned. Ole kigger på huller.
Containeren er næsten fyldt op med sit on top-kajakker.
Containeren kan ikke blive stående – det vil kommunen ikke tillade, så vi
skal finde en løsning – måske et firma eller en landmand f.eks har plads til
at have en container med kajakker stående. Ellers må kajakkerne sælges ,
og containeren sælges.
Nye regler for booking af kajakker: Man kan booke så langt frem i tiden,
som man vil, men man kan nu kun have to bookinger liggende i systemet.
Det sker for at sikre, at alle får en chance for at ro i forskellige kajakker – så
udvalgte kajakker ikke er ”låst” hele tiden.

Unge-kajak – også ved Ole Bagger😊
Klubben har haft succesfuldt samarbejde med Kerteminde Byskole.

Der er blevet roet, lavet redninger, spist flødeboller og drukket kakao.
Arrangementerne med klasserne måtte aflyses engang imellem på
grund af blæst, men 5. maj får en klasse, der hele tiden blev ramt af
aflysningen, en tur. Læreren på skolen arbejder på, at det kommer på skemaet igen.
---------------------------------------------------------------------------Onsdags-holdet – Ole Bagger såmænd😊
Onsdagsholdet er for alle i klubben, der har lyst til at komme.
Drikker kaffe og hygger og ror en tur, hvis vejret er til det. Man skal ikke
være håndværker for at komme – og man skal ikke være mand. Nogle
skal hente brød, hente kaffe, pudse kajakker op.
Onsdagsholdet lå også stille pga coronaen. Startede 26. maj – begyndte
at ro – der kom i gennemsnit 15 i coronatiden, hvor man kunne ro, men
ikke gå og lave kajakker og hygge indendøre.
I øjeblikket kommer der cirka 10-16 medlemmer hver onsdag.
Alle klubkajakker er tjekket, og der er konstrueret hylder til loftets skrå
vægge.
Onsdagsholdet tjekker håndklæder, viskestykker, sprit og sæbe etc,
men gør opmærksom på, at det ikke er et rengøringshold.
Bruserne – der har været problemer med kortlæserne.
Ny løsning er lavet – man trykker på en knap, så kommer der vand. Al
elektronik er pillet fra. Det kostede knap 42.000 at få lavet – heraf har
sejlklubben betalt det halve.
I 2022 kan alle bade gratis – men man får til gengæld ikke penge tilbage
for gamle badekort.
----------------------------------------------------------------------It-udvalget – ved Niels Elkjær
Systemet er lavet, så man nu max kan have to kajakbookinger af
gangen. En booking kan godt være en uge, men man kan ikke booke
den samme kajak på samme dag mange uger frem f.eks.
Særligt til instruktørbrug er det lavet, så man kan booke lige så mange
kajakker, man vil, på samme dag.

Man skal huske selv at registrere sine egne redninger, når den er
godkendt af en instruktør.
Leif Romsø lavet en fin lille folder – reparation af kajakker – den er
tilgængelig for alle.
Hvis nogle har lyst til at komme med i udvalget, så sig til.
--------------------------------------------------------------------------------------Instruktørsamling – ved Tom Rugaard
Samlingen var blevet udsat – pga corona – faldt derfor den 24.-26.
september 2021. Den har altid været en succes, og forbundet spørger,
om vi bliver ved – de er glade for det store arbejde, klubben præsterer
hvert år.
Der var 82 tilmeldte deltagere, 15-20 undervisere og instruktører –
cirka 100, der blev serviceret fra fredag til søndag med alt fra
morgenmad til kaff og kage. Mange bidrager – det er dejligt.
Økonomisk giver instruktørsamlingen et bidrag på cirka 10. 000 kroner
til klubkassen. Desuden får klubben fem fripladser til egne medlemmer.
Instruktørsamlingen 2022 er sidst i april – igen er der brug for mange
hænder.
3. Forelæggelse af regnskabet for 2021 og budgettet for 2022
Regnskabet (tallene kan studeres særskilt i vedhæftet regnskab og
budget, hvorfor det ikke er pindet ud i dette referat)
Det 17. regnskab fra Karsten Koch – og det sidste regnskab fra Karsten,
der fik ideen til klubben i sin tid.
Karsten forlader posten som kasserer, men bliver naturligvis i klubben –
som han er æresmedlem af.
De helt overordnede tal:
Ultimo 2021 havde klubben 318 medlemmer, heraf 18 passive.

Klubben havde i 2021 indtægter for knap 523.000 kroner og udgifter for
godt 536.00 kroner.
Klubbens likvide beholdninger er 474.000 kroner, der er aktiver for 2,8
millioner, og egenkapitalen er 1,6 millioner.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet – heller ikke til budget for 2022.
4. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet blev fastsat til de sædvanlige 600 kroner per halve år.
Som sædvanligt blev alt godkendt med applaus.
Så fik formand Jena Java ordet – og det var for at hædre Karsten Koch.
Det gjorde hun med følgende hyldest:
Kære Karsten
Det er helt mærkeligt at vi i nu skal sige farvel til dig som vores kassere.
Du var med til at stifte Kerteminde Kajakklub tilbage i 2005. Som
nummer 1 på medlemslisten og æresmedlem, har du været med hele
vejen. Klubben er vokset rigtig meget siden da. I startede med ganske få
medlemmer – uden klubhus og med en container til kajakkerne.
Omklædningen foregik dengang bag containerne – både sommer og
vinter. Efterhånden voksede medlemstallet, vi fik klubhus, kajakstald og
endda en tilbygning til kajakstalden, til det stadig voksende antal
medlemmer og kajakker.
Ligeledes er regnskabet vokset fra et lille simpelt regnskab til en lidt
større sag med flere nuller på… Du har igennem årene lagt mange
mange timer i klubarbejdet. Vi har aldrig været i tvivl om at der har
været helt styr på bilagene og tallene. Du har altid sat
en ære i at budgettallene matchede det endelige regnskab – og du har
altid ramt plet…
Tusind tak for din kæmpe store indsats igennem alle årene. Selvom vi
ved, at du nok får travlt på Golfbanen, så håber vi, at du stadig vil kigge
forbi hernede i klubben. Du er og bliver jo æresmedlem…
5. Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag.

Punkt 6: Valg til bestyrelsen – på valg: Jena Java, Charlotte Gaardsted,
Karsten Koch og Sune Flejsborg – Jena og Charlotte var klar til genvalg
og blev det. Karsten og Sune ønskede ikke at genopstille. I stedet for
Karsten blev Katarina Hansen valgt som kasserer. Sunes plads i
bestyrelsen blev ikke genbesat.

Punkt 7: Lise Lins blev genvalgt som suppleant.
Punkt 8: Revisor – Marianne Treu – genvalgt
Torben Andersen – genvalgt som revisorsuppleant.
9: Tilmelding til udvalg: Susanne Hjuler tilmeldte sig klubaftenudvalget.
Man kan tilmelde sig udvalg hele året rundt, hvis man har lyst.
Eventuelt:
Også en anden skulle hyldes særligt på aftenen, nemlig Per Dolleris.
Han blev udnævnt til klubbens fjerde æresmedlem og fik følgende
smukke ord med fra Charlotte Gaardsted:
Som Jena fortalte tidligere, er Karsten æresmedlem i Kerteminde
Kajakklub. Når man er æresmedlem i klubben, har man gjort en kæmpe
indsats for os alle. Udover Karsten er Leif Romsø æresmedlem og vores
tidligere formand Gorm var æresmedlem.
Flere medlemmer har spurgt, om vi ikke snart skulle have et nyt
æresmedlem - og der var ingen tvivl om, hvem de havde i tankerne –
det er selvfølgelig dig Per. Du har brugt rigtig mange timer i vores klub
igennem mange mange år.
Du står time efter time på bassinkanten i svømmehallen for at passe på
os når vi svømmer og leger i kajakkerne. Hvis der kortvarigt er en anden
der tager den røde kasket, så er du straks i vandet for at hjælpe med
redninger, teknik eller rul. Du er konstant opmærksom på andre og
andres behov og du har altid fokus på, at andre skal have det sjovt og
føle sig trygge. Du siger selv at du hygger dig – og vi kan både se og
mærke det på dig. Vi har altid haft en hyggelig eftermiddag, når vi har
været i svømmehallen sammen med dig.

Om sommeren er du altid den der melder dig til torsdagsroning med
instruktør. Ofte er du den første der skriver dig på i kalenderen. Der
kommer mange nye og helt uerfarne medlemmer om torsdagen – også
dem der er på vores frigivelseshold. De får her nogle rigtige gode og
trygge oplevelser med dig som turleder. Derfor kommer de også
ofte igen – torsdag efter torsdag.
Med udnævnelsen som æresmedlem i Kerteminde Kajakklub, følger et
gratis medlemskab. Stort tillykke til dig Per.

Leif Romsø bad om ordet og hyldede også Karsten Koch.
- Hvert ord, Jena siger, passer.

Der var snak om nye klubaftener og forslag til at genoptage nogle af de
temaer, der er kendt for gamle medlemmer, men ukendt for de nye.

Jena takkede Sune mange gange for bestyrelsesarbejdet og kvitterede
med en vingave.

Referent: Charlotte Pedersen

