Forårsgeneralforsamlingen den 21. april 2018
Dagsorden efter lovene
1 Valg af dirigent
Axel Bentsen valgt som dirigent, og han erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2 Orientering om medlemmers bemærkninger til referatet fra efterårsgeneralforsamlingen
Lissi oplyste, at der ikke er udsendt referat pga. tekniske problemer med computeren. Derfor føres
vedtagelser fra efterårsgeneralforsamlingen til referat nu.
De var: 1) kontingentforhøjelse med 100 kr til 1000 kr. pr år. Medlemmerne er underrettet herom pr. mail.
Forhøjelsen skyldes stigende priser på udstyr og opsparing til afholdelse af Pilens jubilæum i 2020. 2)
Vedtagelse af en mindre lovændring om ændring af fristen for indkaldelse til generalforsamling i § 10, stk. 6
og 4. 3) Per H ønskede ikke at være ølmand længere. Der blev peget på Lars og Leena, men Leise har
efterfølgende påtaget sig jobbet. 4) Der skal nedsættes en arrangements- og skrivegruppe til forberedelse af
jubilæet. Der hænges opslag op om det.
3 Det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, herunder om indtægter og udgifter. Det er omdelt skriftligt.
Godkendt enstemmigt
4 Formanden fremlægger bestyrelsens planer for sæsonen
Orienterer først om arrangementer fra vinteren:
Janet Van D. har stået for yoga i vinter. Stor succes. Mange deltagere
O- løb: Anne og Mette L. har vært med som nye deltagere. Flere tidligere deltagere har fortsat deltaget.
Formanden opfordrer til at man deltager, også selvom man ikke er sprinter.
Vinterræs i Amager Strandpark: kun Erik R har deltaget. Erik blev flere gange nr. 3. Opfordrer til deltagelse.
Fortælleraften med Pernille Stockfleth: Det har været hyggeligt og en dejlig aften. Spørger om der er nogen,
der kan fortælle om Dragør i gamle dage – gerne i relation til havn og kajakker. Opfordrer til at overveje det.
Kirsten H foreslår, at man spørger i forbundet, om der er nogen der kan fortælle om kajakroning.
Erik C har sørget for at vi sammen med Kastrup kajakklub har kunnet låne en svømmehal et par gange i
vinterens løb til øvning af entring. Der har været et par stykker med hver gang. Anne roser det meget. Mette
og Frank roser fridykningsarrangementet.
Der er solgt 3 kajakker og købt 2 nye (Escape og liner i bedste lette materialer)
Forår: der har været rigtig stor interesse for de kommende begynderkurser. Der bliver 3 hold
Hold 1 med Erik R som instruktør, der starter lørdag den 5. maj og derefter træner mandage.
Hold 2 med Frank, som starter søndag den 6. maj og derefter træner tirsdage
Hold 3 med Erik C, som gennemfører kurset i weekenden den 8. -10. juni. Derefter kan trænes på torsdage og
tages prøver.
Planlagt 3 ture:

En fjordtur (på en lækyst), hvor der ros langs kysten, ca 15 km. Nogle kan ro længere og andre kortere, men
det er en fælles tur.
Mølleåturen (hvor nye kan være med).
Susåen: De der vil ro langt kan ro over søerne (30 km) og andre ror kort 15 – 20 km . Alle skal have mulighed
for at deltage.
Alle ture vil være på rokortet.
I øvrigt kan alle arrangere en tur. Den skal annonceres, så alle har mulighed for at deltage.
Søndagsroning: Alle der vil, kan arrangere en søndagsroning (fællesroning) og slå det op på rokortet.
Opfordrer til at gøre dette mere. Vigtigt for de nye.
Arbejdsdag 16/6 : der bliver mange opgaver med dækbrædder i år. Maling, rengøring, vinduer mv.
Hjemmeside: Lisbeth vil gerne stå for hjemmesiden. Samarbejde med Amit.
Vedligeholdelse af kajakker: Det halter lidt. VI skal prøve at få flere til at kunne lave småreparationer så det
ikke er de samme, der skal stå for det.
Rengøring og åbent hus dag: 29/ 4: først rengøring indtil middag og derefter åbent hus
August Dragørmesterskaber – DM og PM. De nye får altid mange præmier.
Onsdagshandicap: opfordrer til at flere prøver det
Formiddagsroning: Ingelise tilbyder at arrangere noget roning om formiddagen via facebook
5 Drøftelser af klubhusets og materiellets istandsættelse
Punktet er delvist behandlet under punkt 4.
Der er ikke planlagt nye store investeringer.
6 Behandling af evt indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
7 Evt. Der spørges til vores overvejede byggeri, men der sker intet før Madsens Krog planer er afklaret.
Lisbeth spørger til Madsens Krog: Erik forklarer, at Madsens Krog er arealet mod Sandkassen ved Dragør
Kajakklub, Roklubben og Sejlklubben. Sejlklubben påtænker byggeri, der vil tage udsigten og pladsen fra de
øvrige klubber.
Snakket lidt om byggeprojekter.
Kirsten vil gerne have, at måleren i kloakken kommer at virke ingen.
Afslutning og standerhejsning.

