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Referat fra ordinær generalforsamling 

den 1. februar 2023 kl.18.00-21.10 

Deltagere:  

Fra bestyrelsen: Kasper Luffe, Svend Michelsen, Marie-Louise Tarp Jensen, Agneta Noregren, afbud fra 
Jakob Klausen 
Medlemmer: Annie Bekke Kjær, Bo Grave, Brian Hansen, Connie Kisselhegn, Jakob Nissen, Lars Henckel, 
Leslie Fleming, Lis Hansen, Marianne Stig, Marie Nobis Israelsen, Ole Johanssn, Pia Hansen, René Henriksen, 
Susanne Nicolaisen, Thorhildur Önnudóttir. 

 
1. Lars blev valgt til ordstyrer. Lars erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og at dagsorden er 

iflg. klubbens vedtægter.  
Referent: Agneta. 
Stemmetællere: Marie-Louise og Marie.  
 

2. Kasper fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Corona pandemien er nu lagt bag os, 
og hverdagen er vendt tilbage med alle des gøremål. Aktiviteter som var lukkede under corona er 
startet op og vi har alle fået travlt. Trods det er klubbens medlemstal nu oppe på 55 aktive 
medlemmer og 16 passive.  
Klubbens roere har vidt forskellig roer erfaring, og kommer med mange forskellige årsager til at ro. 
Vi oplever at alle er gode til at bidrage til fællesskabet på forskellig vis, og det er vigtigt at vi alle 
kommer i klubben. Rokort er vort primære forum for turer og beskeder, men også klubbens 
facebookgruppe bruges til billeder fra turer og nyt. Rokort vil blive udfaset i løbet af 2023 og vi 
overgår til Memberlink. Mere om dette når vi nærmer os. 
Vort nyhedsbrev samler fint op på hvad som er sket, og giver god information til os alle. Stor tak til 
Marie-Louise som skriver og redigerer vort fine nyhedsbrev.  
 
Instruktørgruppen har besluttet at også i 2023 holdes IPP2 kurser og IPP3 med Ralf som 
kursusleder. I september vedtog instruktørgruppen at træning noteres på rokort, inklusive makker- 
og selvredning. Ikke for at bestyrelsen vil kontrollere men for at medlemmerne hver især kan have 
kontrol med at huske at få det gjort, sommer som vinter. November – marts er vintersæson. 
2022 bød på 3 dages hyggelig sommerskole med 12 unge i alderen 12-13 år. Klubbens instruktører 
har planlagt for 2023 hvem som er tovholdere på årets klubroninger; tirsdage og lørdage. 
 
Sommerfesten, som vi holdt i september, blev en rigtig god og hyggelig aften, og igen tak til Marie-
Louise som havde sørget for pyntning og smuk borddækning.   
Næstved ro- og kajakklub inviterede Vordingborg kajakklub og os  til møde om fælles turer og 
besøg hos hinanden. Kasper deltog, og det var et positivt møde som bestyrelsen besluttede at vi 
gerne vil være en del af.  
Flere af de turer vi planlagde på sidste års generalforsamling er blevet gennemført: Stevns klint, 
Tryggevælde å, Roneklint, pinsetur på Roskilde fjord, 3 dage på 3 søer i Dalsland, Sverige.  

Vi har været i lokalavisen 2 gange med sommerskolen og med Lucia i december. I år var vi 15 roere 
på vandet med pyntede kajakker. Efterfølgende hyggede vi med gløgg og æbleskiver som de 
medlemmer som blev på land, havde dækket op til rundt bålet.  
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Træning i Faxe svømmehal som startede i januar 2022, er kommet for at blive, og vi fortsætter også 
denne vintersæson. Det vil blive fast at vi i vintersæsonen kan træne i Faxe svømmehal.  

Klubben har købt 5 nye kajakker som er egnet til roere i de små størrelser.  Vi holdt 
førstehjælpskursus i november, og det satser vi på at gøre igen i 2024.  

Klubben har fået tilladelse til at vi i fællesskab med sejlklubben får lavet en flydebro i 
fiskerihavnen. Bestyrelsen arbejder videre med dette projekt i 2023.  

Bestyrelsen har i løbet af 2022 undersøgt muligheden for at afholde VHF-kurser. I samarbejde med 
sejlklubben holder vi VHF-kurser i starten af 2023.  

3. Svend fremlagde årsrapport med revideret regnskab for 2022.  
Forsamlingen godkendte regnskabet.  
 

4. Svend fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2023. Bestyrelsen indstiller til forsamlingen at 
kontingent fortsætter med samme beløb.  
Forsamlingen godkendte budgetforslaget for 2023, og at kontingent forsætter med samme beløb 
for 2023.  
 

5. Der er indkommet et forslag fra Connie, til behandling på generalforsamlingen; 
” at generalforsamlingen drøfter hvordan vi kan bevare det brede og inkluderende fællesskab.”  
Forslaget behandles under punkt 9.  
 

6. Valg til bestyrelsen: Kasper blev genvalgt. Agneta  blev genvalgt.  
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde den  
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Jakob N. og René. 
8. Valg af bilagskontrollant og suppleant: Bo valg til bilagskontrollant og Lars til suppleant. 
9. ”hvordan bevarer vi det brede og inkluderende fællesskab” – herunder 

- nyt klubroningskoncept 
- balance mellem frihed og fællesskab 
-gamle medlemmers samvær med nye medlemmer  
- elite? 
-er der plads til alle typer af kajakroere 
- kliker eller åbne grupper? 
- bevare den positive ånd hvor der er plads til forskellighed.  
Forsamlingen delte sig i 4 grupper for at drøfte punkterne og komme med forslag.  
Ved efterfølgende fremlæggelse i plenum blev det tydeligt at tingene har ændret sig og tilgangen 
og forventningerne er meget forskellige. Derfor blev der ikke draget konklusioner at arbejde videre 
med.  
 

10. Nedsættelse af udvalg, arbejdsgrupper og ansvarlige 
Dette punkt nåede vi ikke.  

11. Intet til eventuelt  

 

 


