Forårsgeneralforsamling 2014 den 6. april 2014 i kajakklubben Pilen
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent.
Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra efterårsgeneralforsamlingen
Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges til godkendelse.
Formanden fremlægger bestyrelsens planer for den kommende sæson.
Drøftelse af klubhusets og materiellets istandsættelse og vedligeholdelse samt planlagte nye større
investeringer.
6) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7) Eventuelt.
1) Dirigent. Aksel B valgt som dirigent. Erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2) Bemærkninger. Der er ikke indkommet bemærkninger til referat fra efterårsgeneralforsamling 2013.
3) Godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.
4) Formanden fremlægger bestyrelsens planer for sæsonen. Tilbageblik først: gymnastik, oløb
gennemført, to spiseaftener. Nyt badeværelse med vådrumsvæg, hvide fliser, og det kan benyttes
meget snart. Pumpe og rør repareret.
Arbejdsdag 25. maj kl. 9 med morgenmad. Der er mange opgaver. Handicap (det ugentlige roløb for
DKK og Pilen) starter onsdag den 30.maj kl 18.30. Man kan ro 1, 2, eller 3 runder. Løber til
september. Forbereder møde med DKK og om DM dato 20/9 (foreløbig) kl. 14. Der vil være
torsdagsroning igen og der opfordres til, at folk (også) ror på denne dag, hvor der normalt er flere der
ror. Vi skal lave sikkerhedsregler efter DKF skabelon og efter DKF minimumskrav. Det er besluttet af
DKF.
Turudvalg (Erik R) : 28/5 – 1/6: Gudenåtur a la Gudenåexplorer. Der vil være bil, der transporterer.
Bliver finpudset senere. Der er flere tilmeldt allerede også fra Erik C’s anden klub. DKK spørges også.
14/6: Mølleåen – skal være for alle, også nybegyndere. God tilmelding sidste år.
27/7: Næstved roes ud fra Næstved Kajakklub. Gavnø. (husk pandelygte, siger Erik, man kan ro ind
under Næstved).
2/8 Kongens Øre. Kan udvides, hvis det bliver godt vejr. Der skal være flere biler denne gang, så folk
kan vælge, hvor længe de vil være væk.
Ture ses på rokortet.
Begynderundervisning (Neel) Der er plakat. Prøveaften den 29/4. Er slået op på facebook og
hjemmeside. Mere EPP nært, og det gennemføres på 16 timer. Bla indgår en hel dag. Vil samarbejde
med DKK om roning og begynderhandicap og ture. Også pololegeaften igen.
Husudvalg: Der er forslag om at vi får gjort noget ved akustikken. Bestyrelsen lover at undersøge,
hvad vi kan gøre.
Rokort. Neel ser gerne, at vi bruger rokortet mere aktivt, så alle, der har betalt medlemskab kan
bruge det til km statistik og arrangementer. Ture og arrangementer skal også på rokortet. Udnytte
faciliteterne bedre, evt også til medlemsadministration og kontingentregistrering, hvis det er muligt.
Amit oplyser, at rokort er solgt til firma, der udvikler det meget med flere faciliteter. Kan få rokortet
på mobilen – Amit kan informere herom.
Løb: Erik R opfordrer til, at vi får offentliggjort/annonceret løb tidligere. Evt også på rokortet.
Køb af kajakker: Der er penge til kajakker så der måles op, så vi ser, om havkajakker kan være der.
Erik C. Siger man skal følge turregler, når vi ikke har EPP uddannede instruktører – kun 600 m fra
land.
Axel: kender nogle, som gerne vil instruere.

Jørgen: Hvad skal så sælges af gamle kajakker.
Grith: Vil nogle lave et udvalg, som kan undersøge disse ting. Malene og Erik C og Malene laver
udvalg om brug af havajakker og om undervisning.
5) Klubhusets og materiellets istandsættelse
Jørgen spørger, om alle kajakker er i orden. Der er fejl på to kajakker. Nr. 4 og nr. 9.
Grith vi orientere Claus P herom. I øvrigt ikke planer om større investeringer.
6) Ingen forslag
7) Evt.
Axel oplyser om turisme. Der er ventelister alle vegne. Der kommer flere og flere turister til Dragør.
Der blev fremført forskellige synspunkter om turister og gæsteroere, bla. :
Lissi: ikke faciliteter her til endagsturister. Ville gerne være venlige men kan kun tilbyde kurser og modtager
gerne erfarne fra andre klubber.
Grith: har loft så der er begrænset kapacitet
Erik C og Jørgen: kan ikke bare udleje kajakker – sikkerhed og forretning
Janet: men man kan have en gæst med
Grith: vores kajakker er ikke egnede til udlejning. Skulle være en ny klub.
Bodil: hvad kan turistkontoret oplyse – kan man give en kontakt for roere m EPP
Janet: ok med erfarne roere, der er medlem andre steder, at låne.
Erik C: spørger til planerne om udbygning af havnen og gravning af kanal til syd. Ingen penge siger Axel.
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