Referat Generalforsamling Aarhus Havkajakklub
Torsdag den 24. Oktober 2019

1. Valg af dirigent.
Anne Ellegaard Larsen, foreningskonsulent DGI.
2. Valg af referent.
Mette Krøjgaard Olesen
3. Aflæggelse af beretninger.
Formandens beretning:
Ved Jesper Staberg Thomsen.
Sæsonen 2018-2019 har været en spændende og rigtig god sæson for vores kajakklub.
Indtil i dag er der roet 43.015 km af 152 roere i denne sæson. Der er roere, som har roet flere
tusind km i år, og der er roere, som har været på havet en enkelt gang. Top-3 har alle roet over
2.000 km, og det er alle 3 kvinder. Det er for mig en fortælling om, at vi som klub rummer
mange forskellige roere, passioner og interesser en i klub, hvor der er fin plads til forskelligheder
og samtidig med masser af muligheder for at komme på havet i havkajak. Sidste år var der
roet 45.543 km af 166 roere. Vi er i dag 214 aktive medlemmer ved sidste generalforsamling var
antallet 215 – dvs vi er netto 1 medlem mindre.
Instruktionsudvalget vil senere fortælle om forløbet af denne sæsons begynderundervisning.
I Aarhus Havkajakklub har det været en spændende og varieret sæson. Vi har havkajakroer på
havet på alle tider af året og under langt de fleste vejr og vind forhold - selvfølgelig altid under
hensyn til sikker sejlads på havet.
Vi har været i svømmehallen øvet redninger og rul og lavet sjove øvelser i det varme vand
På tur-siden har der også været mange spændende ture for blot at nævne nogle: Tur på
Silkeborg søer, Vejlefjord, begynder tur til Horsensfjord, klubtur til 24 timer løb i Malmø,
Vi har også været aktive deltagere på Havkajakroernes forskellige træf – det gælder både vinter,
forår sommertræffet i Sverige og efterårstræffet.
Der også været rigtig mange private ture både rundt om i Danmark og på ture til udlandet. Jeg
ved at mange af os har fået nye kajakkammerater i andre klubber og deltaget i netværk både
her hjemme og i udlandet. Bliv endelig ved at knytte nye og spændende netværk til gavn for os
alle.
Sidst i august havde vi en velbesøgt arbejdsdag – hvor der blev renoveret og venligholdt på både
vores klubhus, containere og ude arealer. Dagen sluttede med et brag af en sommerfest.
Der har i år også været flere undervisningsforløb med videre gående havkajak – med fokus på
teknik og det at lære nyt for både nye og erfarne roer.
På generalforsamlingen sidste år blev der vedtaget en række vedtægtsændringer bl.a.
sammensætningen af kontingent, aldersgrænse for medlemskab, ændret regnskabsår mm.

Når jeg lytter til hvor meget disse ændringer har betydet i det daglige liv i klubben og lytter til
den snak og dialog, som der har været – så er det min opfattelse at det samlet set ikke har fyldt
ret meget efterfølgende – det vælger jeg at tage som udtryk for at vores vedtægter nu også
passer til det liv som klubbens medlemmer lever i klubben. Samlet set er meget tilfredsstillende
for os som klub.
Der er i bestyrelsen arbejdet med at få behandling data og brug af systemer til følge
retningslinjerne for GDPR. Vi har udarbejdet og vedtaget retningslinjer for GDPR – dette med
hjælp fra DGI.
Som det også vil fremgå under gennemgangen af regnskabet, har vi brugt DGI flittige
kontorhænder til at aflaste det administrative arbejde i bestyrelsen – især for kassereren. Det
har givet et meget bedre flow i vores bogføring og kontering herunder også hurtigere
udbetalinger af udlæg til klubbens medlemmer.
På samme måde har vi udliciteret rengøringen, det har været et rengøringsfirmaet som har stået
for rengøring af klubhuset – begge dele har efter bestyrelsens vurdering været en rigtig god
investering.
Alle øvrige aktiviteter i vores klub er drevet af frivillige og frivilligt arbejde. Vi skylder alle dem
som yder en frivillig indsats en stor tak for deres arbejde – som I ved ingen havkajakklub uden
frivilligt arbejde.
Når vi kommer i klubhuset i dag, er det tydeligt at der er sket en række ændringer rundt omkring
os. Marselisborg Lystbådehavn er gået i gang med projekt Den Blå Promenade – Den Blå
Promenade vil ændre både brugen og udsende af havnen. Det vil også ske en del rundt om vores
klubhus. Bestyrelsen er løbende i dialog med havnen omkring de forskellige dele af projektet.
Formålet er at gøre havnen mere åben og tilgængelig for publikum. Jeg vil opfordre jer til at
følge med på projektet på hjemmesiden, Facebook og Instagram. Den Blå Promenade har
modtaget 15 mill. kr. fra Salling fondene. Jeg vil under eventuelt sige noget mere omkring
klubbens involvering og ønsker til Den Blå Promenade.
Jeg vil gerne vende tilbage til klubbens liv og det frivillige arbejde som er den helt
grundlæggende forudsætning for alt det som vi kan i det daglige.
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer som har bidraget med frivilligt arbejde i løbet af sæsonen.
Rigtig mange af jer har bidraget med både stort og småt – det er super vigtigt både for at vi kan
uddanne nye roer og for et have et højt aktivitetsniveau i klubben med mange gode og
forskellige muligheder for at dyrke havkajak.
Frivilligt arbejde har mange former i vores klub – det vigtigste er, at bidrage der hvor man har
lyst og mulighed for at for at gøre det.
Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen for et rigtig spændende år – jeg syntes at vi har gjort
det rigtig godt – det har været en stor fornøjelse at være i bestyrelse sammen med jer. I er en
kompetent, seriøs og hårdt arbejdende flok – hvor alle bidrager med hver deres kompetencer.
Jeg ved, at vi altid har fokus på at lede klubben til gavn for klubbens medlemmer og til gavn for
Aarhus Havkajak.
Til sidst - Tak til jer alle sammen for en super god sæson – og jeg er sikker på at den nye sæson
vil blive god og spændende for Aarhus Havkajakklub. Vi er helt igennem en suveræn og helt vild
hyggelig klub med de hyggeligste roer.

Aktivitetsudvalgets beretning:
Ingen medlemmer af udvalget er tilstede, Susanne Jars beretter.
Der har været flere hyggelige aktiviteter. Eksempelvis rullekursus, julehygge, grønlænderpagaj.
Gruppen kan godt bruge flere medlemmer.
Turudvalgets beretning:
Ved Susanne Jars
Alle deltagere kan komme med ideer – Susanne gør det offentligt på Facebook og på Aarhus
havkajaks hjemmeside (Forum).
Der er mange klubture, men gerne flere.
Der har været arrangeret en aften i turledelse. Turudvalget hjælper også med at arrangere ture,
hvis ikke-erfarne har lyst til at arrangere en tur.
Instruktørudvalgets beretning:
Ved Lene Gisselmann Jørgensen
Ole Sig, Kirsten Kjer og Lene Gisselmann Jørgensen er holdkaptajner på begynderholdene.
Alfred Voetmann er praktisk hjælper.
Jens Danielsen har ansvaret for at opdatere ”ny i kajak” på Forum.
Nils Birkegaard er ansvarlig for videregående kajak.
Der har i år været 30 deltagere fordelt på 3 hold, hvoraf de 27 bestod.
I udvalget gør man meget ud af at informere de kommende deltagere omkring
forudsætningerne for at gennemføre et begynderkursus i kajak. Det er tidskrævende, deltagerne
skal svømme i koldt vand, hovedet skal under vandet mm.
Der vil senere på året blive arrangeret et instruktørmøde, hvor instruktørerne fordeles ud på de
3 hold.
Udvalget overvejer, om frigivelsesfesten med fordel kunne holdes sammen med sommerfesten?
Materialeudvalgets beretning:
Ved Kim Nielsen
Udvalget mødes 2 gange om året.
Der er i år udskiftet 2 gamle kajakker med 2 nye kajakker.
Det er meget vigtigt, at vi husker at fejlmelde defekte kajakker samt defekt trailer på rokortet.
Der er lavet skilte, som kan hænges på de kajakker, som har en skade. Traileren skal være 100 %
i orden.
Kajakpladserudvalgets beretning:
Ved Alfred Voetmann.
I år har der været behov for at kontakte inaktive roere med en privat kajakplads. Kravet til at
have en kajakplads er 50 km fordelt på mindst 8 roture. Husk derfor at registrere roture i rokort.
Webmasterudvalgets beretning:
Ved Jens Danielsen og Jan Møller Jensen.
Jacob Ask har lavet et backup af Forum samt opdateret Forum til en nyere version.

Husudvalgets beretning:
Ingen tilstede – Alfred Voetmann beretter.
Husudvalget havde til arbejdsdagen planlagt 28 opgaver, hvoraf de 26 blev fuldført. Vejret var
ikke egnet til udendørs malerarbejde.
På arbejdsdagen blev der i klubhuset hængt kroge op til et rullereb. Formålet med rebet er
grønlandsk rebgymnastik. Det kunne være en ide at invitere Tue Nielsen (on adventure) til en
workshop i grønlandsk rebgymnastik.
Inde på Aarhus havkajaks hjemmeside kan alle udvalgenes medlemmer samt udvalgets
mailadresse findes.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
Regnskabet fremlægges af Alfred Voetmann. Vedlagt som bilag.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Fremlægges af Alfred Voetmann. Vedlagt som bilag.
6. Fastsættelse af kontingent.
Nuværende kontingent fastholdes.
7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag til bestyrelsen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant til klubbens bestyrelse.
Kasserer:
Alfred Voetmann ønsker genopstilling og genvælges.
2 bestyrelsesmedlemmer:
Nils Birkegaard ønsker genopstilling og genvælges.
Mette Fryd Nielsen ønsker genopstilling og genvælges.
2 suppleanter:
1. suppleant Anders Byrial Jensen ønsker genopstilling og genvælges.
2. suppleant Kirsten Kjer Falkum ønsker genopstilling og genvælges.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Michael Overgaard ønsker genopstilling og genvælges.
Revisor suppleant Jan Møller Jensen ønsker genopstilling og genvælges.
10. Eventuelt.
Bestyrelsen valgte her at fortælle om de ændringer, der aktuelt er planlagt på Marselisborg
lystbådehavn - den blå promenade.
Sallingfonden har givet 15 mio kr til projektet.
Aktuelt er der allerede sket forandringer foran klubhuset.

Bestyrelsen er i en konstruktiv dialog med de ansvarlige for havneprojektet.
I forandringernes tid foreslår bestyrelsen, at vi i klubben holder et visionsmøde. Hvad skal der
ske i forhold til fysiske rammer i klubben. Skal containerne bibeholdes? Skal vi tænke større og
bygge en bådhal? Hvad vil vi med klubben? Har vi den optimale antal medlemmer?
Fra deltagerne til generalforsamlingen blev der allerede nu luftet tanker.
Bestyrelsen arbejder videre på et visionsmøde for klubbens medlemmer.
Ole Sig spørger til, hvordan vi fastholder nye medlemmer?
Ros til initiativet ”videregående kajak”.
Er konceptet kajak-kajs begynderrejse udarbejdet af DGI en mulighed?
Skal der laves en analyse fra tidligere medlemmer?
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