Efterårsgeneralforsamling 12. november 2016
Dagsorden efter lovene
1 Valg af dirigent
Axel valgt som dirigent
2 Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra
forårsgeneralforsamlingen, jf. § 9.
Ingen
3 Formanden aflægger beretning for sæsonen.
Sæsonen. Foråret startede uden bro. Kedeligt da der var stort begynderhold. Gik dog fint. Mange
gode hjælpere. Stort og godt hold i år. Roet mange km. Vigtigt at fastholde dette. Søndagsroning
har været en succes. På nogle dage har deltaget op til 11 deltagere. Megen aktivitet i år. Trænet med
DKK til EPP 3 ved Eric C, og Frank og Claus har nu EEP3.
Vinteraktiviteter. Der har været deltagelse i Vinterræs. En enkelt blev nr. 3 og en nr. 6. et par
har delaget i O-løb. Der må gerne være flere til næste år. Der er yoga og gymnastik. Fortsætter året
ud i Kedelhuset.
Ture 2015/16. Der har været ture: Tur 1 var til Spreewald – seniortur. Det var en god tur. Fladt
vand men smuk natur. Tur 2 var med DKK i Karlskrona. Lejede hytter. Roet ture i skærgården .
Smuk tur. Gentages. Tur 3: Esrum Sø: god tur. Tur 4: Mølleåturen, som er arrangeret for de nye
også, så de kan lære at pakke. Tur 5: Susåturen, hvor Trabolt var chauffør. Alle ture i fint vejr.
Andre roaktiviteter: Et par deltagere i Amager Strandpark rundt med Le Mans Start (start fra
strandbred). Mølleåens Blå Bånd med 5 deltagere. God dag.
Onsdagshandicap med DKK: flere deltagere fra Pilen. Går ud på at forbedre sig. Formanden
opfordrer til at flere deltager næste år.
Dragørmesterskab. Flere Pileroere kom på resultatlisten.
Aktiviteter i øvrigt:
Arbejdsdag og rengøringsdag: god deltagelse til begge dele.
Der er kommet 2 sæt vinduer til østsiden, der skal sættes op.
2 nye kajakker er købt i år. De lette og af god kvalitet, og vil blive valgt fremover ved nye køb.
Købt sæde til ergometer, så det minder mere om en kajak.
Den ny bro er blevet god.
Havnen er ved at reparere molen mod syd, og tilstanden er dårlig. Dækket bliver forlænget mod
syd. Det vil hjælpe, når man tager 2’kajakkerne ud. Der kommer måske en ponton ved trappen mod
syd.
Husk 2. juledags o-løbet i Kongelunden kl. 11. Sættes på rokortet i december

Hjemmeside. Mats har startet med ny hjemmeside. Den er ikke færdig, men det er undervejs.
Der bliver mulighed for, at flere kan oploade.
Havnen. Pilen har deltaget i den nye havnegruppe på basis af Dragør Vandaktivitet (forening af
vandklubber i Dragør). Kommunen har sat 10 mio af over 4 år. Pilen har ønsket kloak og vand, og
en fast platform mod nord til brug for undervisning. Andre klubber ønsker andre ting.
Planer: næste år skal vi have et godt hold igen. Fortsætte med søndagsaktiviteter. Godt at
medlemmer har taget initiativ til roning, f.eks. Lars Haugaard. Godt samarbejde med DKK.
Medlemmernes bemærkninger:
Kirsten. Takker formanden. Fantastisk år.
Drøfter forskellige muligheder for at låne trailere mv.
Lisbeth spørger om annonceringen for fællesarangementer m DKK: Svar: Pilen lægger op når det
er fælles arrangement. Ellers må man følge med hos DKK (facebook: Dragør kajak klub – det er
stavet i 3 ord), hvis man vil deltage i DKK arrangementer, når der er mulighed for det.
Annonce for ny tur: Tur til Spreewald den 10 til 14 april 2016. Små kanaler. Små restauranter.
Man skal bestille i meget god tid. Skriv til Kirsten Hald senest til jul. OG så er det bindende.
Koster cirka 1500 kr (er sidste års pris - afhængig af hvad pensionatet koster). Kirsten annoncerer
på facebook.
Axel orienterer om, at beslutningsstrukturen på havnen er ved at blive omorganiseret ved at
nedlægge brugerbestyrelsen. Der kommer et havneudvalg med en ny sammensætning, bla hvor
erhvervet har plads.
Pilen deltager i forskelligt på havnen, men skal nok finde vores ben.
4 Kassereren fremlægger regnskabsoversigt.
Kasserer Nina gennemgår de store udgifter og indtægter. Det er de 2 kajakker for 35.000 kr. Nye
vinduer: 9400. Aktive 82 medlemmer 12 Pilevenner. Der har været 17 på kursus og 2 nye der ikke
skule på kursus. Fin kassebeholdning.
Frank er bekymret for, om vi bruger for mange penge. Janet B foreslår, at vi eventuelt organiseres
under AOF. Lisbeth spørger til økonomien, og der svares, at den er god og at der jævnlig spares op,
når der er planer. Grith bemærker, at Pilen er en sportsklub, som ikke have en stor bankkonto men
bruge pengene på klubben. Kirsten oplyser, at brusenichen har det ikke godt. Kunne udskiftes.
Erik oplyser, at den er ny og gulvet er støbt. Og der er nye plader bag fliserne. Man kan selvfølgelig
overveje at søge om noget nyt.
Det drøftes, om vi skal have flere ungdomsroere – man kan få søge tilskud – og engagere unge
mennesker. Engangsarrangementer eller faste arrangementer. Janet B oplyser, at det kræver
indsats med unge roere. Frits foreslår et eventuelt samarbejde med ungdomsskolen. Frank mener,
at hvis det er medlemmernes egne børn, som vi kan træne, er det en mulighed.
5 Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen forslag
6 Fastsættelse af kontingent

Formand oplyser, at der er god økonomi., og at bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet et
år endnu. Men vi skal markere, når vi når 100 år og overveje, hvad der skal ske der.
7 Ulige år: Valg af formand og kasserer
Ikke i år.
8 Lige år: Valg af sekretær og af resten af bestyrelsen – 2016,
Lisbeth B. P. valgt som nyt medlem og Lissi fortsætter som sekretær
9 Lige år: Valg af revisor og eventuelt suppleanter til bestyrelsen
Lars Haugaard suppleant.
Finn Rasmussen har oplyst, at gerne vil fortsætte som revisor
10 Eventuelt
herunder præmieoverrækkelse fra DM og klubmesterskab og km præmier
Km præmier (for at ro over hhv 1000km og 500 km i sæsonen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erik R 1400 km
Lars Haugaard 724 km
Kirsten Hald 614 km
Lisbeth Brandt Pedersen 547 km
Ivan Solovej 538 km
Dorthe Haugaard 502 km

Præmieoverrækkelse Pilemesterskab











herrer senior 6 km (3 runder):
herre senior kort:
herrer master 6 km (3 runder):
herrer master kort:
damer senior 4 km (2 runder):
damer senior kort:
damer master 4 km (2 runder):
damer master kort:
begynder damer 4 km (2 runder):
begynder damer kort:
begynder herrer 4 km (2 runder):
begynder herrer kort:

ref/Lissi

1. Frank, 2. Claus Holten
1. Claus Holten, 2. Frank
1. Erik R
1. Erik R
1. Anne Holten
1. Anne Holten
1. Janet Bentsen
1. Janet Bentsen
1. Lisbeth Brandt Pedersen
1. Lisbeth Brandt Pedersen
1. Lars Haugaard
1. Lars Haugaard

