Protokol - generalforsamling i Kajakklubben Neptun
Lørdag den 6. april kl. 15 i klubben.
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2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Jesper Pedersen blev valgt med akklamation.
Han konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt med gældende varsel.
Godkendelse af protokol
Protokollen blev godkendt uden bemærkninger.
Formandens beretning
Vedlagt. Godkendt uden bemærkninger.
Regnskab
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
Gennemgang af Handlingsplan 2013
Kurt gennemgik handlingsplanen 2013.
Handlingsplanen affødte bemærkninger og en drøftelse, der refereres i stikord
nedenfor.
Rene understreger at bestyrelsen indstiller til, at klubmedlemmer deltager i de løb
klubben arrangerer, og ikke bare tager en båd og ror, enten før eller under løbene.
Ole udtaler, at hvis folk ikke ønsker at ro med i de løb klubben arrangerer, så er det
bedre at de bliver hjemme. Marianne Sidenius, udtaler at man også må spørge
hvorfor, der er nogen der ikke ror, i stedet for bare at sige, at folk skal blive hjemme.
Mikael Totsi udtaler, at det ikke er alle der har lyst til at ro om kap. Bjarne Lilje
udtaler, at der også er andre opgaver, fx at tænde op i grillen eller tage tid og være
med i det fællesskab, der også er i klubben. Problemet er ikke, at man ikke deltager,
men at det virker demotiverende for dem der lægger et stort arbejde i det, og som
står for arrangementet. Ulrik Frese spørger, om man er et dårligt klubmedlem, hvis
man ror en tur om morgenen, når man ikke kan deltage i fx vinterræs. En foreslår, at
man måske kan prøve med en trim-gruppe. Michael Rygaard, et spændende løb,
som alle kan være med i, men hvis man ikke har lyst til det, eller er motiveret for
det. Majbritt udtaler, at for hende er det lysten til at ro, vi skal have frem. Hun vil
gerne være med i klubaftenen, men vil hellere ro en tur inden, fordi hun ikke er
udpræget konkurrenceroer. Jette – vi skal ikke opfordre folk til at blive væk, bare
fordi de ikke vil ro konkurrence. Torben – den ligger til højrebenet – her er et emne
til fortsætterhold, at lære at ligge i vendinger, ligge på en hænger. Lisa – måske kigge
på, hvad er der ved det her løb, der gør at nogle ikke ønsker at deltage. Man skal
sørge for information. Helle Ramfeldt bakker op om, at der er en Trim-klasse til
Vinterræs. Martin Christensen udtaler at han har stor forståelse for at nye ikke
ønsker at deltage i konkurrencer, men det handler om, at mange gode roere vælger
det fra og i stedet arrangerer deres eget træningspas. Jan Fischer – gamle roere kan
også være brændt ud. Jens udtaler, at han oplever at klubben er delt, der er nogle,
der er rigtig gode til at tage imod de nye og tale meddem, men der er også andre,
der virker meget lukkede. Det sociale element vil være en stor motivation til at
komme mere til klubaftener, hvis der er en større åbenhed. Michael Ryggård – fx
hvad kan få dig til at deltage i rundbanen. Ole – der findes sikke et dårligt medlem –
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er man her, så er det godt. Alle skal være med til at sørge for den sociale forståelse
hernede. Marianne Sidenius – vi skal måske ikke se det så opdelt – klubbens ønske
om både at få flere til at deltage i rundbane og til at deltage i trimløb mv. Det
hænger sammen. Tidligere oplevede hun, at det var nemmere at deltage, fordi det
virkede mere organiseret. Måske et turudvalg. Marianne vil gerne være med i det,
hvis der er flere der vil være med.
Mikkel anbefaler, at man ikke opfinder et nyt løb, men fx genopliver
Venskabsmatch.
Lisbet udtaler, at hun anerkender bestyrelsen for handlingsplanen, den er flot, det
skal I have ros for.
Budget
Det forgangne år, har vi kørt stramt efter budgettet, så det resulterede i overskud.
Til gengæld er budgettet i 2013 opstillet med en underskud på 15.000,- kroner.
Blandt andet vil vi renovere øst facaden for opsparede midler.
Ingen spørgsmål eller kommentarer. Budgettet blev godkendt.
Indkomne forslag fra medlemmer
”Bestyrelsen foreslår: Hus- og traileraktierne trækkes på bestyrelsens sidste møde
inden generalforsamlingen og trækningen oplæses på generalforsamlingen.”
Baggrunden er bl.a. en drøftelse på sidste års generalforsamling, hvor flere der
mente, at det tog for lang tid på generalforsamlingen. Især, fordi mange nyere
klubmedlemmer slet ikke har haft mulighed for at købe aktier og derfor ikke har en
interesse i trækningen. Bestyrelsen vil minimere tidsforbruget, ved at foretage
lodtrækningen inden generalforsamlingen, men mener samtidig at trækningen skal
læses op, idet der også på et senere tidspunkt kan opstå behov for at sælge aktier.
Baggrunden for de nuværende aktier forklares. Husaktier – blev udbudt til
indretning af klubhuset. Traileraktier var for at få penge til indkøb af en trailer.
Forslaget blev vedtaget.
Aktivitetsplan for diverse udvalg.
a) Idrætsudvalg
Idrætsudvalget består af Lisbeth, Mikael og Lisa. Vi har lige nu, ca. 30 unge, ca. 15
kajakroere og 15 ungdomsroere. Nogle gange skal 1. division og liga spillerne også
have en hjælpende hånd. Vi har 10 unge mennesker, der er på landshold. Hele
aktivitetsplanen for ungdomsroerne er på plads, og bliver præsenteret for
forældrene på mandag. Lisbeth vil stadig yde en indsats for børnene. Hun ser gerne
at vi får følgende
En tovholder for motionsløb
En tovholder til fællestræning, fx lørdag kl. 10
En tovholder for fortsætterkursus.
En der kan være med til at engagere forældre og klubmedlemmer.
Mangler en person, der har energi til at søge fonde.
Lisbet vil hænge opslag med aktivitetskalender på tavlerne ved indgangen + på
nettet.
Michael Rygaard spørger, om man ikke kan få et kalender system, så vi fx via en app
kan få oplysningerne til smartphone.
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b) Husforvalter
I den forgangne sæson har vi fået malet køkkenlåger og soklen. Denne sæson har
der været rigtig koldt i klubstuen. Så vi har talt om at få efterisoleret øst facaden. Vi
sørger kommunen om tilskud til energirenovering. Alle har været gode til at holde
huset i pæn, god stand. Folk er gode til at rydde op. Vi lakerede gulvet i
vægttræningslokalet i oktober. Rummet bliver brugt rigtigt meget, men generelt er
der pæn orden derinde. Vi har haft og har vel stadig problemer med portene. Vedr.
døren, arbejdes på enten lille rude, eller isolering.
c) Både og bådmateriel
Har købt 5 polobåden, der er modtaget. I budgettet er der sat penge af til 2½ éner
kajak. Fra sæsonslut til nu, er der kun 2 der har ønsket at få privat bådplads, der er
stadig mulighed for at få privat bådplads. Der er meget udstyr derude. Opfordring til
at tage vinterudstyret med hjem om en 14. dages tid, for nu er det forår. Opfordring
til at passe på materiellet.
d) Tutten
Vi synes det går, sådan nogenlunde. Det går godt med at få købt ind og at tømme
lageret. Men det kniber lidt med betaling. Kæmpe opfordring til at huske at betale.
Med den omsætning der er, så burde der være penge til en ny kajak om året – OG
det er der ikke. Bjarne nævner muligheden for at være med i kaffe/the ordningen,
der koster 100,- kroner om året. Rene siger stor tak til folk, der har været flinke til at
bage brød og kager. Husk også at betale for det, for der er nogen, der laver arbejdet.
En foreslår at fylde en gammel pung med småpenge, så har du altid småpenge til tut
og sauna.
Valg af bestyrelse
a) Næstformand – Rene - genvalgt
b) Kasserer – Steen - genvalgt
c) Idrætsudvalgsformand – Lisbeth - genvalgt
d) Husforvalter – Martin - genvalgt
Valg af revisor (vælges for 2 år ad gangen) – Per Christensen – genvalgt.
Valg af revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen på lige år) – Allan Ensig er ikke
på valg
Valg af 2 idrætsudvalgsmedlemmer (pt. er Lisa Weidich og Mikael Tosti
medlemmer)
Jesper Pedersen og Ulrik Frese melder sig på banen. De vælges. Lisbeth takker
Mikael for hans indsats i udvalget.
Udvalget kan trække på:
Lisa Weidich, der fortsat vil stå for tilmeldinger til ungdomsstævner mv.
Bjarne Lilje og Marianne Sidenius vil gerne være med til at arrangere ture.
Michael Ryggård.
Valg af redaktion (pt. er Lise Gram Eriksen, Mogens Stockholm, Lisa Weidich og
Monika Odefey medlemmer). Genvalgt.
Redaktionen har ikke fungeret, mest individuelt. Nu vil de holde lidt møder og
forberede aktiviteter.
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Foto-årbog 2012 er lavet, den præsenteres i næste uge. Husk at levere billeder og
historier til Martin og Kurt vedrørende 2013, efterhånden som I har dem.
14.
Valg af festudvalg (pt. er Vibeka Halsskov og Jan Fischer medlemmer)
Genvalgt
15.
Udtrækning af kajak- og traileraktier.
100 kroners Husaktier
Nr 5 – Mogens La Cour
Nr 11 – Mogens La Cour
200 kroners Husaktier
Nr. 213 – Kirsten Jacobsen
Nr. 206 – Niels Henriksen
Traileraktier
Nr. 74 – Michael Rygaard
Nr. 77 – Berit Sanderhoff
Nr. 104 – Otto Eilenberger
Nr. 3 - Bådlauget
Ole uddeler en buket blomster til en Ildsjæl - Søs, som har hæget om aktierne
gennem mange år.
16.
Eventuelt
- Axel fortæller om nye regler for handicap.
- Søs opfordrer til, at adresselisterne ajourføres – både den der hænger ved
computeren og den på hjemmesiden. Den på hjemmesiden, er en liste over dem,
der har oprettet sig med et login på hjemmesiden, de adresser skal medlemmerne
selv ajourføre. Det er lavet sådan, at når man retter sin adresse på hjemmesiden, så
får kassereren automatisk besked.
- Ole orienterer om, at der er kilometerjagt igen i år – det kræver, at der er 25
deltagere inden 1. maj.
- Martin fortæller om Neptuns sponsorteam – de har haft en forrygende sæson, holdt
to arrangementer med vore sponsorer. Vi har 11 sponsorer, 2 af dem betaler
dobbelt. Det genererer 60-65.000,- kroner per år. Hvis der er nogen der kender små
erhvervsdrivende, eller private, der vil deltage, så sig endelig til.
- Lisbeth fortæller, at hun i går aftes – kl. 20.30 modtog en mail – fra Emil Holm, der
forslår:
 En automat til slik, sodavand etc, så der betales for alt der tages i klubben.
Automaten og vedligehold er for dyrt.
 Frivillige til DT3
Lisbeth har hængt seddel op
 Onsdagsspisning – med liste nu, så folk skal lave salat en gang om året.
Tilmelding senest mandag før.
 Landholdsstøtte – klubben sender et signal om at de ikke vil støtte eliten, ved at
fjerne støtten til 3 af Ligaholdets spillere. Selv 1.500,- kroner betyder meget for
os på SU.
 Vigtigste budskab er, at der ikke er nok penge i klubben, eller at de ikke viser at de
har dem, fordi de ikke vil støtte eliten.
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Bjarne: Tror vi kører helt forkert med handicap – hvis nogle ser, at der er alt for langt at
ro. For folk ror jo alligevel 8 km, når de ror. Man behøver ikke ro stærkt – det handler
mest om at være med.
Bjarne: Løb – Tryggevælde å, den 28 april. Opfordre til at melde sig til.
Tim: Handlingsplan – Klubben siger de vil støtte potentielle eliteroere.
Drøftelse: Er ikke kun kontingentkroner – fx også eliteaktier – overskud fra
kilometerjagten – støtte legatansøgninger – Stærkt kort at komme med, at vi har 10
landsholdsspillere. Hvad er et rimeligt niveau – for klubbens formåen til støtte eliten, og
så må resten være ved legater, overskud fra arrangementer o.l. Vigtigt at
generalforsamlingen tilkendegiver hvor meget klubben vil støtte med.
Hans – vi skal have en drøftelse på næste generalforsamling om vi skal være eliteklub
eller ej.
Martin – de kan søge sponsorteamet – der er ikke mange der søger – vi har altid haft en
eliteafdeling.
Komme med konkrete bud på, hvad det vil betyde i den enkelte situation. Hvad det
konkret betyder – i procenter og kroner og kontingentstigninger.
Bare det, at én kan hjælpe med at lave en kladde for en, vil være en hjælp for den
enkelte
Ole – tager imod, at km.jagtens overskud – lægges over i elitearbejdet.
Bådlauget – videredonerer deres penge fra traileraktier. Torben – vigtig at vi tager en
diskussion om hvad vi vil med elite. Det vi ser nu er kun starten – for de er slet ikke elite
endnu. Det er dyrt og dem der ror om medaljer ved OL skylder alle en million. Så hvis vi
er deroppe, så kræver det ¼ mill per person.
Lisa – vinterro – reglement – opfordre til at kigge det efter i sømmene.
Maj-britt – sidste sommer var – højtryksrenseren, vil gerne se hvordan det virker.
Stænger på broen – til at forhindre måger – som i sejlklubben.
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