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Referat fra Gråsten Ro- og Kajakklubs generalforsamling  
Torsdag den 15. april 2021 kl. 17.00 – udendørs 
Deltagelse: 24 medlemmer  
  
1. Valg af dirigent  

o Bestyrelsen foreslog Gerda Strandholdt, som så blev valgt til dirigent 
o Indkaldelse til generalforsamlingen var varslet i tide 

 
2. Formandens beretning ved Johnny Terp: 

o Generalforsamlingen blev afholdt lidt senere i år 
o Lidt træls og forsinket start på sæsonen pga corona 
o Har været gode til at følge myndighedernes anbefalinger 
o Ekstra rengøring af bådene 
o Trods det, roede 5 over 1000 km – tillykke til dem 
o 1.480 ture og 23.726 km i alt – dejligt at vi nåede så mange km 
o Vinteren var stille, da vi ikke måtte mødes 
o Desværre en ulykke ved Egernsundbroen, men alle er ved godt mod 
o Fonde er søgt og har fået penge til 2 x inriggere + kajakskur 
o Tak for indsatsen til alle 

    Ingen bemærkninger til beretningen. Se hele beretningen nedenfor.  
  
3. Beretning fra udvalgene  

a. Ro-udvalg (inrigger & kajak)  

Beretning fra Roudvalget ved rochef Michael Simony: 

o 4 inriggerinstruktører bliver færdiguddannet i år hvis COVI-19 vil det 

o Ved registrering på rokort.dk via mobiltelefon: 1. person der skrives ind, er styrmand for 
båden, skal være udd. styrmand og har ansvaret. Skal afklares inden roturen 

o Kommandoer i inriggere: Brug dem. Kopier af kommandoer ligger i klubben 

o Se opslag på tavle med rovagter mm 

o Svømmeliste for 2021 hænges op på tavlen 

o Korttursstyrmand: Opfordring til at tage uddannelsen 

o Tillykke med kajakskuret 

  Ingen bemærkninger til beretningen. Se hele beretningen nedenfor. 

 

Beretning fra Kajakudvalget ved kajakchef Ingolf Hinz: 

o Kom senere i gang, men trods det, roede 35 kajakroer i alt 8706 km - flot 

o Én roer nåede over 1000 km og én over 750 km i kajak 

o Ingen åbent hus mm, men fik vi alligevel 8 nye kursister 

o Én sprang fra og én gennemførte ikke kurset; blev til 6 nye kajakroer 
o Vi fik uddannet en ny klubinstruktør 
o Positivt i 2020 at vi fik midler til at bygge et nyt kajakskur  
o Et byggeudvalg blev nedsat  
o Blev søgt div. fonde om midler = 382.000 kr. fra 5 fonde 
o Byggeriet blev påbegyndt januar 2021 
o Indretning af skuret blev gennemført i februar / marts  
o Vi kan nu være stolte at det nye kajakskur med plads til 60 kajakker og værksted/depot mm 
o Forhåbentlig kan vi erhverve nye medlemmer 
o Tak for en god sæson 2020 

Ingen bemærkninger til beretningen. Se hele beretningen nedenfor. 
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b. Materialeudvalg  

Beretning fra Materialeudvalget ved materialeforvalter Aage Hansen: 

o Har ikke afholdt møder, men alligevel sket en del 

o Broen blev beskadiget ved optagningen; er repareret igen 

o Nye hjul til broisætning virkede perfekt 

o Rampen er glat; er behandlet med algefjerner – arbejdes på en mere varig løsning 

o Vedligehold af både kom sent i gang men nåede de fleste 

o Flere årer er malet; tænk på det når de lægges på broen 

o Ikke nået at rep. utætheder på både; skriv på seddel ved pc når I finder en utæthed 

o Alnor er utæt, men udskiftes jo næste år 

o Redningsvestene får ny ophængsplads 

o Den 3-hjulede inriggervogn får 4 hjul 

o Coastal 2’eren mangler en vogn; bestyrelsen spørges 

o Værksted, depot og bådehal trænger til omfattende oprydning af unødigt grej   

   Ingen bemærkninger til beretningen. Se hele beretningen nedenfor. 

 

c. Husudvalg  

        Beretning fra Husudvalget ved materialeforvalter Aage Hansen: 
        Værksted mm skal ryddes op; har man private ting liggende, skal de fjernes 

o Det nye klubnavn er malet på huset og en stander sat op 

o Tagrende forsøgt repareret; tømreren har nu rep. den 

o Monteret hjul på portene så de er lettere at åbne 

   Se hele beretningen nedenfor. 

   Konny: Kan det komme med på budget mht køb af pyllerpuder?  
   - Tages op på bestyrelsesmøde 

   Mie: Tak for hjælp til dem der hjalp med at brække det gamle kajakskur ned 

 

d. Festudvalg  
           Pt ingen festudvalg og har ikke været afholdt fester, så ingen beretning 

 

e. PR-udvalg  
Beretning fra PR-udvalget ved Louise Johnsen: 

o Har været et kedeligt år, da alt planlagt PR faldt til jorden 
o Åbenthus, Sct. Hans og vinteraktiviteter forløb ikke som forventet 
o Lavede kommunikationsplan mm ifbm de 2 kommende inriggere 
o Skrev diverse nyheder vedr. klubben i medierne 
o Hjemmesiden er blevet forenklet og opdateret 
o Plan om at slå klubbens 2 Facebook-sider sammen til 1, men ikke så nemt 
o Opfordring til den nye bestyrelse mht hvordan man vil arbejde med sine udvalg 

   Se hele beretningen nedenfor. 
   Mie: Ønske om at der tages foto af klubhuset, så man kan se hvordan kajakskuret er        
   integreret. Fx bruge foto til Facebook + ændre teksten 

 
4. Kassererens beretning – godkendelse af regnskab  
        Beretning ved kasserer Helle G. Skriver:  

o Gennemgang af årsregnskab 2020 
o Vedr. Post 1301: Støtteklub kr. -11.587 – undersøges nærmere 
o Regnskabet blev godkendt 
o Budget er a la sidste år, da ingen har afgivet ønsker dertil 
o Får støtte til unge under 25 år 

 Gerda: Overskud på 150.000,- er det pga tilskud? Står det korrekt i årsregnskabet? 
Louise: Forsikringer står til kr. 7.000,- Er det lavt sat og forbliver beløbet det ifbm kajakskuret.  
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Lotte: Mht forsikring er bestyrelsen obs på det 
Aage: Vedr. fonde så har vi fået nogle af pengene. Skal de stå i budgettet? 
Ingolf: Det er kun et budget 
Mie: Mht fondspenge til nye inriggere, så skal der fratrækkes kr. 40.000,- 
Aage: Når skrogene på inriggerne er sat, skal første rate betales 
Lotte: Forslag om at der fremover laves 2 x budget. Et med alm. regnskab og 1 med fonde / 
både / kajakskur 
Michael: Vedligeholdelse står til kr. 18.000,- Er der nogen det har afgivet ønsker? 
Gunnar S: Lokal cykelklub har fået tilskud af Sønderborg Kommune, kan vi også få det? 
Ingolf: De har nok fået fra Friluftspuljen og den har vi fået kr. 100.000,- af 

 Regnskab 2020 og budget 2021 er vedhæftet 
 
5. Godkendelse af kontingent   
        AKTIVE:   FØR  NU  
        Unge fra 12-14 år  420  420  
        Unge fra 15-17 år  785  785  
        Over 18 år   1300  1300   
        Puslinge   80  80  
        PASSIVE:   200  200  
        PAR:   25% for samboende familiemedlemmer  
 

o Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021 – grundet Corona-situationen  
o Uændret kontingentet blev vedtaget 

    Yvonne: Kunne man hæve kontingentet for passivt medlemskab fra næste år? 
 
6. Indkomne forslag  
    Ingen indkomne forslag 
     
7. Valg  
       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  
 Johnny Terp – ønsker ikke genvalg 
 Ingolf Hinz - genvalgt  

Lotte Christensen - genvalgt  
Axel Johnsen - nyvalgt  

  
 Helle Grau Skriver – ikke på valg 
 Michael Simony Pedersen – ikke på valg  
 Mona C. Larsen – ikke på valg 
 
       Valg af to suppleanter:  Jesper Tvede Jensen - genvalgt 

Anna N. Petersen - genvalgt 
 
       Valg til diverse udvalg:   Inriggerudvalg: Michael, Yvonne, Jesper, Axel og Mona  

Kajakudvalg: Ingolf, J. Bundgaard, J. Marold, J. Terp, Jette JK og Mie  
Materialeudvalg: Aage, Ingolf, Finn og Jesper  
Husudvalg: Ingolf, Aage, Jesper, Aage og Axel  
Festudvalg: Ad hoc (Standerhejsning, standerstrygning, Sct. Hans, 
kanindåb, julefrokost mv)  
PR-udvalg: Louise, Axel og J. Bundgaard  
- Man kan altid melde sig i udvalg efterfølgende 

 
8. Valg af 2 revisorer  
                      Merete Jessen og Ole T. Andersen genvælges   
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9. Eventuelt  
 Beretning fra 100-års jubilæumsudvalg ved Mona C. Larsen: 

o Udvalg blev nedsat ved generalforsamlingen 2020 
o Består af Lotte, Ingolf, Helle, Gerda, Bernt, Axel og Mona 
o Har afholdt flere møder og været på lokalhistorisk arkiv  
o Foto-møder med gennemgang af mange foto 
o Jubilæet er 15. marts 2022 afholdes muligvis 25. marts og ifbm off. standerhejsning 
o Gæster: Naboklubber, en kongelig, borgmester, tidligere formænd mv. 
o Plan om en ”aktivitetsdag” i maj med forskellige aktiviteter fx ringroning, kajakopvisning mv 
o Fest og fx underholdning ved det tidligere revy-hold 
o Arbejdes ihærdigt på at samle materiale til jubilæumsskrift 
o Foto mv i bestyrelsesrummet er sorteret og sat i ringbind 
o Mangler foto fra Chickenhouse (ungdomsklub der holdt til i klubben tidligere) 
o Kunne bruge flere foto fra 1940-50-60-70 – ingen deadline men hurtigst muligt 
o Nærliggende at få nye inriggere til jubilæet og fået fondsmidler til køb af 2 styk 
o Laves nok navnekonkurrence  
o Arbejdes på at lave 100-års-logo 
o Skulle vi få gaver til jubi, er styrmandspuder, bord/bænkesæt mv på ønskesedlen 

   John A: Mangler I flere foto fra nyere tid? 
   Mona: Nej nyere foto har vi pt nok af 
 
Jesper: Vedr. Sct. Hans-bål, så kom gerne med brænde uden blade. De flyver overalt.  
Yvonne: Var det en ide at flytte bålstedet længere ned mod vandet? – Kommunen skal høres 
 
J. Terp: Vedr. klubudlejning så skal der findes en ny der vil stå for det i stedet for J. Bundgaard. 
Indebærer udlevering af nøgler til medlemmer, depositumopkrævning, håndtere udlejning af 
lokaler via mail/telefon, ajourføre kalender derfor mv. J. Bundgaard fortsætter indtil afløser er 
fundet. – Tages op på bestyrelsesmøde. 
 
J. Bundgaard: Forslag om 1 centralt låsesystem; lige nu er der 3 forskellige 
Ingolf: Vil kontakte et firma for en løsning derfor 
 
Merete: Vinterroningskilometer vises ikke på rokort.dk. Kan de komme til det? 
Mie: Vi har vinterreglement, så kan der ikke tælles vinterkilometer?  
Helle: Der tælles ikke vinterkilometer pga pokaler mv 
Mona: Vinterkilometer kan ses på rokort.dk men tælles ikke med i totalen.  
- Undersøges nærmere 
 
Gunnar S: Kan standeren ikke komme op på taget igen, det så godt ud. 
Ingolf: Ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt 
Mona: Taget kan ikke holde til det 
 
Konny: Kan banneret på terrassen ikke flyttes, så den bedre ses af forbigående?  
– den bliver flyttet 
 
Mona: Slæbesteds-/rampe-udvalg: Flere er faldet på det glatte slæbested. Man kunne 
nedsætte et udvalg, der undersøger mulighederne for at forbedre forholdene. 
- Tages op på bestyrelsesmøde 
 
Gerda: Tak til Johnny Terp for sin indsats som formand 
             Tak for god ro og orden under generalforsamlingen 
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Uddeling af pokaler, nåle mm: 
o Årets Kanin: Flemming Holst 
o Årets Dameroer: Mona C. Larsen 
o Årets Herreroer: Flemming Skursch 
o Årets udfordring – flest destinationer: Mie Hansen 
o 1000 km nål: Axel Johnsen 

 
 

Mona C. Larsen  
Sekretær / 17.04.2021 
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2: Formandens beretning ved Johnny Terp 

Velkommen til den lidt forsinkede generalforsamling. 

Vi havde en lidt træls start på sæsonen, med at vi ikke kunne komme ud og ro pga corona og det var heller 
ikke alle som kunne nå at svømme de 300/600 meter. Vi har været gode til at følge myndighedernes 
anbefalinger og i takt med at de har åbnet mere op for Danmark, har det været til en stor glæde for os alle. 
Da vi endelig kunne åbne for roningen igen, skulle vi bruge ekstra tid på at rengøring af bådene. Dette tog 
vores medlemmer godt imod. Og der blev roet til, hvilket har resulteret i at der er 5 som har roet over 1000 
km – et stort tillykke til dem.  
Men som en samlet klub har vi nået 1480 ture, der har ført til 23.726 km i alt. Dejligt at se at vi kunne nå så 
mange kilometer. 

Det har været en stille vinter, hvor vi ikke har kunnet mødes, komme på virksomhedsbesøg eller muligheden 
for at kunne ro på vore romaskiner. Trods en stille tid, har vi formået at få skaffet nye medlemmer.  

Vi havde desværre en ulykke ved Egernsundbroen, som tre af vore medlemmer var involveret i. Men de er 
heldigvis ved god mod og de har også været ude og ro sammen igen, samt båden har været på værksted. 

Der er blevet søgt fonde og vi har været heldige. Dette har givet os penge til 2 nye inriggere, med en støtte 
på kr. 40.000,- fra klubben. Der blev også søgt penge til et nyt kajakskur, som er kommet op og stå og er 
næsten færdigt.  
Tusind tak for indsatsen til alle som har været med i forløbet, både dem der har været med til at søge fonde, 
dem der har været med i byggeriet og dem der har fået en kontrakt i hus til inriggerne.  

Og en stor tak til dem som har givet en hånd med de små gøremål i hverdagen, hvilket har medført at det 
hele har kunnet gå op i en højere enhed.  
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3 a: Beretning fra Roudvalget ved rochef Michael Simony 

Status på vores inrigger-instruktører: Der bliver færdiguddannet fire nye instruktør i år, hvis COVI-19 vil det. 
Dette er vigtig for at kunne hjælpe de tre vi har på nuværende tidspunkt.  

Registrering af tur på rokort.dk: Da flere og flere er begyndt at bruge smartphone til registrering af deres 
ture, vil jeg lige kort nævne at rækkefølgen på roerne på en rotur er ikke underordnet. Den første person på 
turen, skal være styrmanden, altså en uddannet kort- eller langtursstyrmand. Styrmandens funktioner er at 
sikre at båden er klargjort korrekt samt at være øverst beslutningstager på turen i tvivlsspørgsmål. 

Kommandoer: I en inrigger har vi et sæt kommandoer som alle kender, og jeg vil opfordre alle inrigger roer, 
til at bruge dem, hver gang I er på vandet. Jeg har printet nogle sæt, som alle er velkommen til at læse og få 
sig selv bekræftet i, at hun/han kan dem stadigvæk. Brug dem når nye kommer med på en tur, men også når 
I, som alle har roet i flere år, er afsted.  

Opslag på informationstavlen: Der er lavet et opslag som informerer jer om rovagter, årets udfordring samt 
månedens udfordring.  

Svømmeliste: Der er også kommet en ny, årgang 2021 svømmeliste, som bliver hængt op på 
informationstavlen.  

Korttursstyrmand: Jeg vil gerne komme med en opfordring til at I tænker over, om en uddannelse som 
korttursstyrmand ikke lige var noget for dig. 
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3 a: Beretning fra kajakudvalget ved Ingolf Hinz  

Corona har vi jo nok efterhånden hørt nok til, men trods det at vi kom senere i gang med sæson 2020, 
opnåede 35 kajakroer at ro i alt 8706 km. FLOT GÅET. 
Én roer nåede over 1000 km - Flemming Skursch 
Én roer nåede over 750 km - Mie Hansen 
Selvom vi ikke havde åbent hus og ingen hvervekampagne i 2020, fik vi via mund til mund alligevel 8 nye 
kursister. 

Underviste 8 medlemmer i 2020: 

Line Søholm   Gitte Rossen 
Malene Toft Hallund  Jeanett Jensen 
Laust Hallund   Anna-Marie Pedersen 
Stine Nissen       Michael Simony 

Desværre sprang én fra og én gennemførte ikke kurset, men det blev da til 6 nye kajakroer.  
Vi fik også uddannet en ny klubinstruktør. 

Det meget positive som skete i 2020 var, at vi fik midler til at bygge et nyt ”kajakskur”.  
Et byggeudvalg bestående af Elsebeth Meilby, Johnny Marold, Johnny Terp, Mie Hansen og Ingolf Hinz blev 
nedsat.  
Elsebeth søgte div. Fonde om midler og det gjorde hun så godt at vi fik 382.000,00 kr. af 5 fonde: 

Den Nordslesvigske Kvindeforbund: 12.000 kr 
Mads Clausen fond: 50.000 kr 
Sydbank - Gråsten: 100.000 kr 
Sønderborg Kommune: 120.000 kr 
Nordlys Fonden: 100.000 kr  

Samtidig med dette arbejde, adviserede byggeudvalget Byggefirmaet Keld Ebbesens Eftf. v/Mikael Ebbesen 
og mure og kloakmester Hermann Johannsen Eftf. v/ Jan Teichert ApS at vi gerne ville påbegynde byggeriet i 
januar 2021. 

Fundament og skuret var klar til indretning i slutningen af februar / starten af marts og et stort arbejde med 
indretning af stativer til kajakker og isolering af værksted/depot blev lavet af Mie, Jette Andresen og Ingolf. 

Den indvendige og udvendige belysning blev klaret af Johnny Marold og Johnny Terp. 

Vi kan, i dag, alle være stolte at det nye kajakskur med plads til 60 kajakker og et værksted/depot, hvor vi har 
plads til udstyr og kan reparere kajakker.   

Samt at vi forhåbentlig kan erhverve nye medlemmer og i de kommende år kan opgradere vores 
klubkajakker. 

TAK FOR EN GOD 2020 SÆSON 
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3 b: Beretning fra Materiale og husudvalg ved Aage Hansen 

Materialeudvalget har som sædvanligt ikke holdt møder, men aftalt indbyrdes hvad der skal laves og hvem 
der kan, og selv om Coronaen har hæmmet aktiviteterne er der sket en del. 

Broen blev lidt beskadiget ved optagningen på grund af at hjulene kollapsede. Finn har repareret den og vi 
har fået fremstillet nogle nye og bedre hjul og de fungerede perfekt ved broisætningen.                                                
Bemærk at den ligger lige i år. Pas på rampen, den kan være glat. Jeg har behandlet den med algefjerner i 
tirsdags og håber at det hjælper, men der arbejdes på en mere varig løsning. 

Vedrørende bådene kom vi jo meget sent i gang, men har alligevel nået en del. Både på formiddagsholdet og 
aftenholdet. En hel del af årerne er blevet malet, så tænk lige på det når I lægger dem på broen efter endt 
roning. To både er blevet hellakeret og andre er blevet pletlakeret og der er lavet en del små reparationer. Så 
som udskiftning af en del kølskinne.  
Der er blevet boret huller til bundpropperne ved styrmandssædet og bundpropperne bedes placeret der, 
efter endt roning. Der mangler et par både endnu men det bliver lavet snarest.   
Vi har ikke nået at se på styrbordsåren på Svigermor eller repareret utætheder på diverse både. Så når I 
finder utætheder i en båd, så lokaliser så vidt muligt hvor det er og skriv det på en seddel og hæng den på 
opslagstavlen ved computeren. 

Vi vil lave ny ophængsplads til redningsvestene, gerne inden de nye kommer. 

Den trehjulede vogn, som ”Knuds Maj” ligger på vil vi lave til en firehjulet, så den kan anvendes noget mere 
og vi håber at den nye bestyrelse vil bevilge en ny vogn til ”Knuds Maj”. 

Der skal en omfattende oprydning til i værkstedet, depotrum og bådehal. Der er en hel masse der kan 
undværes af stole og borde oma. 

 

Vedr. klubhuset: 

Det ”nye” klubnavn er blevet malet på huset og der er sat en stander op imellem vinduerne over 
indgangsdøren. 

Vi prøvede at reparere hjørnet på tagrenden sidste forår, men det holdt ikke, så nu har tømreren gjort det. 
Så må vi håbe at det holder bedre. 

Der er sat hjul på portene, da de er meget tunge og hænger, så nu er de til at åbne. 
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3 e: Beretning fra PR-udvalget ved Louise Johnsen 

Ærlig talt, det har været jordens kedeligste år at være PR- udvalg i. Alt hvad vi havde planlagt af PR tiltag, fald 
ligesom lidt til jorden.  
 

o Åbent Hus gled lidt ud i andre former. 
o Sankt Hans måtte aflyses grundet forsamlingsforbud – og der var altså gode idéer på bedding til 

dette arrangement. 
o Der var der jo ingen vinteraktiviteter at gøre reklame for. 

Men ikke desto mindre, skete der alligevel et par ting hvor udvalget måtte til tasterne.  

o Kommunikationsplan og effektuering af en masse penge fra Nordea til nye inriggere 
o 23.726 kilometers nyhed  
o Nyhed om Sydbanks og andre donationer til kajakskur 
o Nyhed om tilblivelsen af selvsamme kajakskur 
o Nyhed om færdiggørelsen af skuret og standerhejsning 

 
Og så lige hjemmesiden, grokk.dk, der på samme tid sidste år ikke var helt opdateret.  
Siden er nu blevet forenklet og skåret til, så arbejdet med opdatering ikke er så tidskrævende.  
Men nogle gange er det gået galt og webmasteren har været på bar bund, så har der heldigvis altid tæt 
kontakt til en livline, som kan redde en på målstregen. TUSIND TAK, IVAN! 

Ideen var at klubbens to facebooksider skulle slås sammen til én, eller den ene skulle i hvert fald nedlægges.  
Det blev der også fra bestyrelsens side givet mandat til, men det er slet ikke så nemt, som man kunne ønske.  
Derfor findes der stadig en officiel facebook foreningsside for klubben, som benyttes til relevante opslag for 
andre end klubbens egne medlemmer. 

Og der findes en facebook gruppeside, som er en offentlig intern gruppe, hvor alskens billeder og tanker af 
roning lægges op.  
 
Sådan forbliver det indtil videre, da PR- udvalget ikke er kommet på noget bedre i stedet. 
 
Og så lige en opfordring til den nye bestyrelse  
Når der nedsættes arbejdende udvalg i en forening som denne, så er det vigtigt at man som bestyrelse gør 
sig det helt klart, hvordan man vil arbejde med sine udvalg.  
Det vil give god mening at der i løbet af året spørges ind til alle udvalgs arbejde og planer, og derved 
opretholde en gensidig respekt for hinandens arbejde.  
 
På den måde kan bestyrelsen også holde sig for øje, hvorfor man har et PR-udvalg, og ikke bare et 
hjemmesideopdateringsudvalg! 
 
 
 

 


