Forårsgeneralforsamling lørdag den 25. april 2015
1. Valg af dirigent: ole valgt som dirigent
2. Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra efterårsgeneralforsamlingen:
ingen
3. Det reviderede regnskab: Nina (kasseren) resumerede kort det reviderede regnskab, indtægter
og udgifter, herunder at der er pæn økonomi. Godkendt
4. Formanden aflægger beretning
Grith oplyste, at der er arbejdsdag 13. juni 2015. Vi starter kl. 9 med morgenmad og planlægning.
Pilens fødselsdag er samme dag. Der vil være lagkage og bobler om eftermiddagen. Der skal males
udvendigt, ryddes op og gøres rent, pudses vinduer og repareres hvor det er nødvendigt.
Handicaproning m DKK starter onsdag den 29. april 2015. Man kan ro 2,4 eller 6 runder. Der
arbejdes på at få et stævneur. Løbsstart er kl. 18.30, men ellers er starttider individuelle afhængig af
tidshandicap. Der er torsdagsspisning i Pilen med roning. Der kommer ny gasgrill.
Klubturudvalg (Erik og Janet er her ikke i dag.) der er arrangeret 3 ture: Nekselø, Mølleåen og
Malmø Havn. Mølleåturen er egnet for begyndere. Begynderne skal opfordres til at deltage, for at
lære at transportere kajakker og prøve andet farvand. Alle ture står på rokortet.
Begynderkursus: Neel: Søndag den 3. maj: ”Prøv en kajak”. Opfordrer alle til at friholde kajakkerne
den dag. Derefter vil der være et eller to hold: Neels hold starter Kr. Himmelfart og fortsætter
derefter tirsdage. Erik R’s hold starter Grundlovsdag og fortsætter mandage. Opfordre
medlemmerne til at være hjælpere på holdene og hjælpe de nye medlemmer med at få roet de første
50 km.
Kajakfornyelse: Da vi har valgt at købe nye vinduer vil der kun blive købt måske 1 kajak i år. Erik
R og Ivan aftaler nærmere. Det bliver nok en lineragtig en, da der kun er to linere i forvejen, og der
må ikke mangle hvis en går i stykker.
IT: Amit: ingen nye planer. Orienterer om det nye trådløse netværk. Koden står på indersiden af
computerlågen. Om rokortet: turene er på rokortet, hvor man også kan tilmelde sig. Man kan få en
email, hvis der sker nyt på kortet. Det kan man sætte op, hvis man har et password, eller skriv til
Lissi/Amit/ som ordner det. Udnyttelsen af rokortet udvides løbende.
Grith: Broen har det ikke godt. Har kontaktet havnen før sæson og bedt dem ordne. Løsningen er
meget nødtørftig. Den er ustabil, da en ponton er punkteret. Besluttet at vi lige ser, hvordan det går,
og så håber på ny bro næste sæson.
Frits: slisken er forstærket, men den er så lang, at den ikke kan blive stabil nok, da der mangler to
pæle på broen. Der står en pæl ude i vandet. Ved første storm vil rampen pga forstærkningerne rive
broen i stykker.
Ivan frygter at vi får smadret kajakker. Kirsten synes, at den er meget ubehagelig, også i stille vejr.
Grith: vi må tage fat i havnen igen.
Trabolt: kunne man bruge en kajakvogn? Frits: nej, der er ribber på slisken.
Tale med havnen om hvordan man kan udforme broen, hvis vi får en ny.

Frits: meldingerne fra havnen lyder, at vi kan få nyt
Trabolt: projektplanlægning tager tid i kommunen. Ud i god tid.
Grith: to løsninger. Kort og lang. Ivan og Frits kommer med et forslag om kortsigtet løsning – og
gerne fra andre også, så går vi til kommunen, og samtidig søges om ny bro til næste år.
Der arbejdes på sikkerhedsregler.
Tilskudsordning til ture og stævner:
Reglerne gælder planlagte klubture.
Der dækkes transportomkostninger sådan:
Benzinpenge (dagspris for kørte km) gives til ture for op til 700 kørte km. Derefter egen regning.
Ved bro er der egenbetaling på 100 kr pr person (roer) og 200 kr ved færge.




En klubtur er en tur, der er annonceret i god tid til alle via rokort, tavle eller mail.
Der skal være mindst 4 deltagere.
Biler, der skal have tilskud, skal være fyldt, sådan at der kører så få biler, som muligt.



Stævner (i Danmark): Pilen betaler startpenge, bropenge til Jylland og øerne og benzin som
for ture.

Reglerne evalueres om et år.
Bemærkning: Kirsten egenbetaling kun roere og ikke hjælpere (chauffør).
Accept.
Overvej om vi kan få en mobile pay ordning. Giver evt klubben et telefonnummer.
Accept.
5. Drøftelse af klubhusets vedligeholdelse og nyanskaffelser.
Vinduerne.
Frits: bestille beklædningsbrædder til arbejdsdagen. Mål: kommer senere.
6. Evt indkomne forslag: ingen
7. Eventuelt
Gamle håndklæder: til at tørre kajakker med efterlyses.
Ingerlise: opfordrer til småture inden torsdagsroning til lokale ture. Kan også være andre dage.
Samroning.
Sonja: tidligere søndagsroning. Var godt. Sidst drøftede vi en mentorordning for de nye for at holde
de nye til.
Neel: der er mange der sidste år alligevel fik deres km. Er enig i mentorordning.
Sonja: hænge seddel op med folk, der gerne vil hjælpe. Det prøver vi.
Frank: overvej hvad det er, der får roere til at blive. Nogen vil det sociale, andre vil ro alene. Lav
flere arrangementer, der blander, så der bliver rofællesskaber. Nye roere kan have brug for en
teknikdag (brush up dag).
Erik C: opfordre til, at alle slår roplaner op på rokortet.
Grith: Intet udelukker jo ikke det andet.
Lissi: sms kædeovervejes.
Inger Lise: fint forslag fra Frank: brush up dag.

Sonja: havkajak. Erik C vil gerne lave sikkerhedsinstruktion – ikke EPP. Man kan godt få et kursus
EPP i kastrup (behøver ikke at være medlem). Erik sætter 2 datoer på rokortet i maj og juni.
Kirsten: opfordring: bestyrelsen skriver ud og beder om, at folk tager deres vinterudstyr hjem.
Meget lugter.
Grith: fjernes på arbejdsdag. Spisning efter generalforsamlingen i aften. Opfordrer til at tænke på
formandspost.
Afsluttet.

