Efterårsgeneralforsamlingen den 7. november 2020
Indledningsvist bemærkes, at generalforsamlingen måtte afholdes over zoom, da Coronaforsamlingsforbuddet ikke tillod, at et større antal personer forsamles. Medlemmerne var på forhånd
orienteret herom, og ingen har protesteret. Der var tilbud om, at der ville være plads i klubben til, at nogle
få kunne følge mødet på en opsat skærm, idet nogle af bestyrelsesmedlemmerne ville være tilstede i
klubben. Tilbuddet blev modtaget af et enkelt medlem.

Dagsorden ifølge lovene: 1) Valg af dirigent, 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra
forårsgeneralforsamlingen, 3) Formanden aflægger beretning for sæsonen, 4) Kassereren fremlægger
regnskabsoversigt, 5) Behandling af eventuelt indkomne forslag, 6) Fastsættelse af kontingent, 7) Ulige år:
Valg af formand og kasserer, 8) Lige år: Valg af sekretær og af resten af bestyrelsen, 9) Lige år: Valg af
revisor og eventuelt suppleanter til bestyrelsen, 10) Eventuelt.
1) Formanden indledte mødet og foreslog Niels Sørensen som dirigent. Niels takkede for valget og oplyste
lidt om reglerne bl.a. om zoom, og at der er indkaldt i overensstemmelse med lovene.
2) Ingen bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, der var aflyst.
3) Formandens beretning for sæsonen. Formanden oplyste bl.a., at der pt er 102 betalende medlemmer
og 10 pilevenner. Der er roet 9187 km i sæsonen 2020.
Corona gav mange udfordringer for at få klubben til at fungere. Bestyrelsen valgte at følge officielle
vejledninger og at lave særlige rengøringsrestriktioner med sæbe, vandslange/ sprit, begrænsning af
deltagerantal på begynderhold og i klubhus mm. Kajakkerne er meget rene.
100 års jubilæet: Corona umuliggjorde fest og fejring. Desværre for der var stort forarbejde, men det er
forhåbentlig ikke spildt, da vi finder ud af, hvordan vi holder fest i 2021 i stedet (planlagt medlemsfest på
Beghuset 13/6 og også en reception).
Andre aflysninger: arbejdsdag – det kan desværre ses. VI må have noget i gang snart, og huset er gammelt
og træværket udtørret. Vi må tage et stykke ad gangen.
Alt var klappet og klart til yoga: Kedelhus og Bodil, men det måtte også opgives.
O-løb måtte også aflyses, der er for mange til start. Vinterræs også aflyst, fordi 50 forsamlingsreglen blev jo
ændret igen.
Håber at vi får mulighed for at komme i gang igen.
Der har været 2 gode begynderhold – aktive og glade. Tak til hjælperne.
Årets tur (ikke ture) blev tur på Mølleåen, som er designet til, at begyndere kan være med. Fin tur. Og
formanden kom i tv, fordi journalister spurgte, om vi havde set døde fisk ved Mølleåen. God natur.
Der har været en del til prøvetur. Gerne fuldt hold til næste år. Erik C vil være ekstra aktiv næste sæson, så
der er 3 instruktører.
I maj var der diskussioner, om vi kunne afholde handicap (onsdagsløbet for DKK og Pilen), og med nogle
restriktioner blev det afviklet på god måde. Vejret har været nogenlunde på onsdagene.
Der har været søndagsroning i foråret. Godt for bl.a. 2. års kursisterne. Skal holdes vedlige.

Ny aktivitet har været løbetræning om lørdagen med Niels som løbetræner. Det er lavet sådan, at alle kan
være med, og det indeholder div øvelser: balance mv, som grundlag for løb. Nogle ellers ikke-løbere har
fået blod på tanden til løb.
DM (Dragørmesterskab) og Pilemesterskab fungerede med restriktioner. Frank, Jørgen Sand Kirk,
formanden, Lisbeth B.P. og Janet Bendtsen fik placeringer i forskellige rækker i DM, og det gjorde Jørgen B
og Claus E også i begynderrækken. Præmier for Pilemesterskabet ”overrækkes” senere. Formanden
opfordrede til, at man ikke skal være bange for konkurrencerne: tag det med det sjov, det er.
Svømmehallen startede fredagssvømning. Lidt problemer med armbånd men det fungerer nu.
I forbindelse med jubilæet søgte Inger-Lise sponsorstøtte hos Friluftsrådet på Pilens vegne, og vi fik en stor
portion flotte redningsveste. For at give Friluftsrådet lidt PR, blev formanden interviewet til Dragør Nyt, og
det blev en fin artikel med et stort foto.
Klubhuset: vi skal have købt dækbrædder, som vi må male indendørs i vinter, så de kan komme op til
foråret. Havnen har givet os nogle gode nye lamper uden på huset, som havnens elektriker har sat op.
Havnens folk er søde og positive.
Mink: der er skudt mindst 4. Det store arbejde med at renovere loft mv. efter minkenes hærgen, som Lars
H, Sebastien og andre lavede sidste år gør, at der ikke er mink i de rum i hvert fald.
Kajakker: der er mange penge i kassen, så vi kan godt købe nye kajakker. Det drøftes, hvilke det skal være.
Runnere og fightere er bedst, da andre mærker er sværere med indstillingerne.
Claus P har sat en entringskajak i stand, som vi har arvet fra DKK. Den kommer nok til at bo udendørs.
Mette Klint pegede på, at formanden glemte at nævne familiedagen. Mette fortæller, at det var en god dag
med godt vejr. Konceptet er, at man kan tage familien med og prøve en kajak. Mange børn var med. Der
blev startet med kajakpolo, der blev grillet og der blev prøvet svære kajakker. Formanden opfordrer til, at
de vil gentage det og lover, at huske det i beretningen næste år. Opfordrer i det hele taget til aktiviteter.
Stor glæde at se, at der er aktivitet.
Mette K: ønsker flere linere. Frank og Ivan og formanden har talt om hvilke, og der står nu en liner på listen.
Håber at flere kan lære at reparere kajakker.
Jørgen B spørger, om der kommer der kajakker med i svømmehal, hvilket formanden bekræftede er planen
(om Corona gør det muligt), og han oplyste, at det gjorde man sidste år i Kastrup svømmehal. Jørgen B vil
gerne hjælpe.
Lisbeth B. P. oplyste ad jubilæum, at der er reserveret på Beghuset den 13. juni 2021.
4) Kassereren fremlægger regnskabsoversigt. Kassereren gennemgik først det reviderede regnskab for
2019, som viser god økonomi. Frank mente, at afskrivningen bør være større, og kassereren tilbød at drøfte
dette med revisor. Der var ingen yderligere kommentarer, dvs. godkendt.
Kassereren fremlagde derefter en regnskabsoversigt for 2020, og oplyste bl.a., at vi jo har sparet sammen
til jubilæum, som ikke er brugt. 220.000 i banken, og det er mere end vi plejer. Plads til nye kajakker.
Kontingentindtægter fra 102 aktive medlemmer og 17 pilevenner, dvs. nogenlunde som det plejer. Der er
12 nye medlemmer med kursus.

Niels Sørensen foreslår, om man næste år kan lægge forrige års regnskab frem parallelt – kan være for 2 år,
hvilket kassereren sagde OK til.
5) Evt. indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
6) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller at det nuværende kontingent på bl.a. 1000 kr/år for
aktive fastholdes. Godkendt.
7) Ulige år: Valg af formand og kasserer. Ikke aktuelt
8) Lige år: Valg af sekretær og af resten af bestyrelsen. Sekretær: Lissi har tilbudt genopstilling, og da ingen
andre ønskede at opstille, blev Lissi genvalgt. Øvrige bestyrelse og suppleant: Amit og Ivan havde
tilkendegivet, at de gerne modtog genvalg og Lisbeth B.P., Lars H og Mette L. ønskede ikke at genopstille.
Amit og Ivan blev genvalgt. Frank C og Mette Klint havde tilkendegivet, at der gerne ville opstille, og de blev
valgt.
Formanden takkede de afgående medlemmer for deres arbejde.
9) Lige år: Valg af revisor og eventuelt suppleanter til bestyrelsen. Vores nuværende revisor Finn blev
genvalgt. Ingen ønskede at opstille til suppleantposten. (Det er ikke et krav i lovene, at der skal være en
suppleant i bestyrelsen/ref).
Formanden oplyste, at den nye bestyrelse træder sammen snarest og udarbejder bestyrelsens planer for
sæsonen.
10) Eventuelt. Formanden oplyste, at Janina gerne vil være med i turudvalget sammen med Mette L og
formanden.
Lisbet spørger til brug af ergometer, og formanden oplyste, at der skal afsprittes/afvaskes og luftes ud
(OBS, dette ændres for en periode fra 11. december til der kan åbnes mere i 2021/ref.).
Mette Klint oplyste, at hun har aftalt med Kano og Kajakbutikken, og at der er 15% rabat i uge 47, og
formanden fandt, at det var et godt initiativ.
Der blev ”uddelt” Pilemesterskabspræmier til Formanden, Frank, Jørgen Sand Kirk, Janet B., Lisbeth B.P. og
Claus E. – og der blev rettet op på, at sekretæren havde glemt Jørgen B. Der blev også ”uddelt” km præmier
til formanden (1272 km), Lisbeth B.P. (581 km) og Janina (522 km – roet i en fantastisk spurt lige før 1/10).
Ordstyrer Niels takkede for god ro og orden

Lissi/ref

