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Referat fra Gråsten Ro- og Kajakklubs generalforsamling 
Mandag den 31. januar 2022 kl. 19,00 
Deltagelse: 25 medlemmer + 4 fuldmagter 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Lejf Christensen, som blev valgt til dirigent. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet i tide. Der er indkommet 
et forslag til punkt 6. 
 

2. Formandens beretning ved Axel Johnsen:  
Formanden aflagde beretning (se herunder). Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.  
 

3. Beretning fra udvalgene 
a. Ro-udvalg (kajak og inrigger) 

 
Beretning fra Roudvalget  
Rochef Axel Johnsen aflagde beretning (se herunder), idet han gjorde opmærksom på, at han havde 
overtaget posten efter Michael Simony, der var udtrådt af bestyrelsen i efteråret. Beretningen blev 
godkendt uden bemærkninger.  
 
Beretning fra Kajakudvalget  
Kajakchef Ingolf Hinz havde meldt afbud, og Johnni Bundgaard aflagde beretningen (se herunder) i 
hans sted. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.  

 
b+c. Materiale- og husudvalg 
Formand for Materiale- og husudvalget Aage Hansen aflagde beretning (se herunder). Beretningen 
blev godkendt uden bemærkninger.  

 
c. Festudvalg 
Udgik 

 
d. PR-udvalg 
Louise Johnsen aflagde beretning for PR-udvalget (se herunder). Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger.   

 
4. Kassererens beretning – godkendelse af regnskab 

Klubbens regnskab 2021 og budget 2022 var fremlagt i klubben forud for generalforsamlingen. 
Kasserer Helle G. Skriver gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt med en bemærkning om, 
at bestyrelsen fremover bør tilstræbe, at flerårige projekter med store udgifter og store fondsbidrag, 
ikke giver årsregnskaber i ubalance på grund af periodisering. Bemærkningen blev taget til 
efterretning.   
 

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 1350 
Puslinge     80     80 
PASSIVE:   200   210 
PAR: 25% for samboende familiemedlemmer 
 
Bestyrelsen foreslog en mindre kontingentforhøjelse med henblik på budgetmæssigt at sikre 
basisdriften og gøre det muligt at betale kurser og enkelte forbedringer i klubhuset. Desuden havde 
klubben i de senere år haft færre indtægter fra byfester og udlejning. I lyset af det under punkt 6 
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fremsatte forslag understregede formanden, at bestyrelsen forslag hvilede på den forudsætning, at 
alle medlemmer betalte fuldt kontingent. Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning. Stemmer 
for: 24. Stemmer imod: 6. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget, men bestyrelsen tog til efterretning, 
at en del af medlemmerne synes, at kontingentet er for højt.  
 

6. Indkomne forslag 
Bestyrelsen har den 16.01.2022 modtaget forslag vedr. dagsordenens punkt 5: 
 
Forslag til generalforsamlingen på et ekstra kontingent, til halv pris. 
I vores moderne samfund vil der være rigtigt mange, som i perioder af deres liv, ikke har tid eller 
mulighed for at bruge klubben fuldt ud. Jeg vil derfor foreslå et kontingent til 675 kr., der giver ret til at 
bruge klubbens udstyr 10 gange på en sæson, hvis man bruger det mere (vil fremgå af rokort), er det 
fuld kontingent. Dette vil jeg umiddelbart videre, vil være nok til at man stadig kan bevare kontakten 
til klubben og billigt nok til at man stadig vil være medlem. Et halvt kontingent som indtægt, vil være 
bedre end ingen indtægt / Johnny Marold 
 
Forslaget blev drøftet indgående. Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning. Stemmer for: 8. 
Stemmer imod: 16. Forslaget blev ikke vedtaget. Bestyrelsen inviterede forslagsstillerne til en 
drøftelse af den rejste problemstilling.  
 

 
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:  Aage Hansen - genvalgt 

   Michael Simony - ønsker ikke genvalg 
   Mona Larsen - genvalgt  
   Helle G. Skriver - genvalgt  
   Xxx xxx – nyvalgt (ingen kandidater) 
 
   Axel Johnsen – ikke på valg 
   Lotte Christensen – ikke på valg 
   Ingolf Hinz – ikke på valg 
 
Valg af to suppleanter:  Jesper Tvede Jensen - genvalgt 
   Anna N. Petersen – genvalgt 
 
Da ingen kandidater meldte sig, forblev en bestyrelsespost ubesat. Bestyrelsen vil forsøge at løse 
problemet via supplering.  
 
 
Valg til diverse udvalg:  Inriggerudvalg: Axel, Mona, Yvonne og Jesper 
   Kajakudvalg: Johnny, Johnny, Johnni, Jette JK og Ingolf  

Materiale- og husudvalg: Aage, Jesper, Flemming Lau. og Ingolf 
   Festudvalg: ad hoc    

PR-udvalg: Louise og hjælp af Ivan 
 
Man kan altid melde sig ind i udvalgene efterfølgende  

 
8. Valg af 2 revisorer  Ole T. Andersen og Gunnar Glindvad 

 
9. Eventuelt 

100-års jubilæumsudvalg ved Lotte Christensen:  

Lotte Christensen opfordrede medlemmerne til at melde sig til kagebagning og løsning af opgaver på 

dagen. Der kommer også tre roere fra Aabenraa kommer og hjælper til receptionen. Hvis 
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sponsoraterne kommer i hus, er der gaver til medlemmerne. Reception, standerhejsning og båddåb i 

klubben, fest i Ankers restaurant om aftenen. 

I øvrigt: Lotte Christesen meddelte at de nye redningsveste fra TrygFonden er kommet – har ikke 

kostet klubben penge. Førstehjælpskursus fra DFfR afholdes i klubben den 2/4. Vi har 6 pladser til 

instruktører, ellers fyldes der op med andre medlemmer. Flemming Lau. Og Johnni Bundgaard vil 

gerne deltage. Arrangementet slås op på rokort.dk. Johnni B: Aften med kort og kompas er for alle. 

Axel Johnsen takkede Leif Christensen for indsatsen som dirigent. 

 
Uddeling af nåle og pagajer: 
o Klubnål: Flemming Laustsen - 1632 km 
o Klubnål: Jesper T. Jensen - 1195 km 
o Pagaj: Ingolf Hinz - 915 km 
o Pagaj: Johnni Bundgaard - 835 km 
o Pokaler, årets udfordring og månedens roere blev uddelt til standerstrygningen 

 
 

Mona C. Larsen / Axel Johnsen 
06.02.2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2: Formandens beretning ved Axel Johnsen 
 
Covid 19-krisen med nedlukning, afstandskrav og forsamlingsloft greb endnu en gang hårdt ind i klublivet. Helt 
frem til april var indendørs aktiviteter var helt utænkelige. Nogle kunne måske tage en kajak på vandet og 
holde god afstand på den måde, andre, herunder mig selv, måtte tage på cykeltur om søndagen. Julefrokost, 
Svømning, nytårskur, ergometerroning, udflugter, virksomhedsbesøg, alt dette, som hører med til det at være 
med en forening, måtte vi skyde en hvid pind efter. Selv generalforsamlingen kunne vi ikke gennemføre – den 
blev udskudt til den 15. april under åben himmel. 24 medlemmer dukkede op. 
Den nuværende bestyrelse konstituerede sig den 21. april. Bortset fra, at vi stod meget tæt på 
standerhejsning, åbent hus og instruktion, så drøftede bestyrelsen på sine første møder grundigt klubbens 
samlede situation. Der var enighed om, at klubben stod med en række større udfordringer efter endnu en 
corona-vinter, med næsten uafsluttet byggeprojekt og med et forestående 100 års-jubilæum. Men nok så 
vigtigt: Bestyrelsen var enig om, at de to grene i klubben – inriggerroere og kajakroere – var ved at drive i hver 
deres retning. 
Denne erkendelse kom til at præge en del af bestyrelsesarbejdet i 2021. De to grene skulle i det mindste lære 
hinanden lidt bedre at kende. I det daglige, på fællesture, og på den klubsamling, som blev gennemført i 
september. Noget af alt dette virkede, andet virkede mindre godt, men vi prøvede. Og vi fortsætter med at 
prøve. I kommende sæson vil der være mindst fire ture, som er designet således, at det bliver en god tur både 
for kajakker og inriggere. Vi prøvede også at supplere bestyrelsen med endnu en kajakroer, så der kom lidt 
mere balance i fordelingen. Det lykkedes desværre ikke. 
Det nye kajakhus var som sagt ved at være færdigt efter en kraftpræstation fra det lille byggeudvalg. Jeg har 
sagt det før, men jeg siger det gerne igen: Tak til alle, der bidrog, med fundraising, med byggestyring, med 
frivilligt arbejde og med gode forbindelser. I alt kom projektet til at koste 403.000 kr. Der var indtægter for 
382.000, så med et bidrag fra klubkassen på omkring 20.000 kr. kunne projektet afsluttes – og så var der 
endda blevet råd til lidt kajakudstyr i projektet. 
Jubilæumsudvalget kunne begynde at tælle nedad til 100-årsdagen i marts 2022. Arbejdet blev delt ud på 
forskellige arbejdsgrupper: en, der arbejdede med køb af to nye inriggere, med vogne og udstyr, en der 
arbejdede med receptionen, en der arbejdede med festen en der arbejdede med et jubilæumsskrift, der i 
tekst og billeder fortæller om stort og småt i klubbens lange historie. De mange aktiviteter er tilrettelagt 
således, at de hviler så vidt muligt i sig selv – enten ved deltagerbetaling eller via sponsorat, men ikke helt. 
Man kan ikke holde 100 års fødselsdag, uden at det koster noget. Til gengæld kan vi glæde os over, at det 
meste af det, vi har ønsket os i 100 års fødselsdagsgave, går i opfyldelse. De to inriggere blev leveret ved 
årsskiftet. Festen bliver holdt på Marina Fiskenæs mod erlæggelse af et stk. udtjent fireåres inrigger, som nu 
pryder lokalet. Receptionen med kagebord, standerhejsning, dobbelt båddåb, bliver også en fest ud over det 
sædvanlige. Jeg har slet ikke nævnt alt det, der kommer til at ske. Jeg kan kun opfordre alle medlemmer at 
bakke op om festivitassen med konkret hjælp – men også med højt humør på selve dagen. 
Bestyrelsen havde altså nok at se til – og måske er det også grunden til, at vi har måttet skubbe nogle ting 
foran os. Vi prøvede at løse problemet med slæbestedet, som er livsfarligt, men kom ikke frem til den rigtige 
løsning. Vi prøvede også at løse vores problem med et udtjent nøgle- og alarmsystem, men også her måtte vi 
sande, at vi ikke kan løse alle opgaver på én gang. Et ønske om en ny dør og en moderniseret trappeopgang 
må vente til kommende sæson, lige som planerne om at indkøbe udstyr og elektronik til ergometerroning om 
vinteren, bliver noget som bestyrelsen kommer til at arbejde med i det kommende år. 
Det er ting der koster penge – og ikke alt kan hentes hjem i fondsbidrag og sponsorater. Derfor vil bestyrelsen 
invitere alle medlemmerne til at medvirke til, at klubben også i de kommende år har økonomi til at udvikle sig. 
Det kræver medlemskontingent, men det kræver også medvirken til de indtægtsgivende arrangementer. I 
2021 fik vi ikke holdt torvedage pga. corona, men vi fik holdt en fantastisk Skt. Hans-fest igen, med et 
overskud på 10.500 kr. Sådanne indtægter er helt nødvendige for klubbens økonomi. 
På sådan en aften, hvor klubbens medlemmer er i fuld gang med at stille borde op, skære kage, spille musik 
og bygge bål, hælde øl op og tage imod ministeren, der skal holde talen – på sådan en aften mærker man 
meningen med det at være medlem af en forening. Medlemmerne støtter op om deres forening, foreningen 
støtter op om byen, og byen støtter op om foreningen, som dermed kan støtte op om medlemmerne. 
Det er sådan det skal være, når man er medlem i en forening. 
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3 a: Beretning fra Roudvalget ved Axel Johnsen 
 
Roudvalgets beretning bliver kort. Udvalgets første opgave efter genåbningen af samfundet bestod i på kort 
tid at få instruktionen sat på skinner. Åbent Hus gav 6-7 nye medlemmer til inriggerroning og af dem blev kun 
et par stykker hængende. Der er for lidt, selvom den ene af dem roede for tre. Midt på sommeren blev 
roudvalgets arbejde udfordret af, at rochef Michael Simony trak sig som formand for udvalg og fra 
bestyrelsen. Undertegnede overtog posten som rochef frem til næste generalforsamling. Jeg vil gerne på 
dette sted takke Michael for indsatsen som rochef i en vanskelig tid.  

Alligevel må vi sige, at der er blevet roet godt i klubben i 2021. Årets samlede resultat blev 26.068 km, hvilket 
ikke er noget ringe resultat. Roningen foregår efter vante mønstre. Morgenroerne har igen i år roet stabilt 
mandag og onsdag. De faste tilbud om aftenen har også vist sig at fungere, og selvom vi godt kunne trænge til 
lidt flere at ro sammen med, at var antallet af roaftener, der blev aflyst på grund af for få tilmeldte, til at 
overskue. Vi vil køre videre med faste tilbud mandag-torsdag. Det kan være, at vi i den kommende sæson 
forsøgsvis prøver at få en coastal-aften op at stå sammen med den tyske roklub – den første kontakt er taget. 

I forlængelse af bestyrelsens ønske om at bringe de to grene i klubben tættere sammen, arrangeredes i 
sensommeren en fællestur med efterfølgende samvær over en pizza og en øl i klubben. Det var en god aften 
med god stemning og hyggeligt samvær. 

Et par ture ud af huset blev det også til. Enkelte medlemmer deltog i de såkaldte madpakketure, der 
arrangeres af Synnejysk Ronetværk. En god mulighed for at lære andre roere, klubber og farvande at kende. 
Tre af klubbens medlemmer deltog desuden i DFfR’s ferielangtur på Gudenåen – så langt som man kan ro på 
åen i en inrigger, nemlig fra Skanderborg til Randers. 

Roudvalget konstituerer sig på ny efter førstkommende bestyrelsesmøde. 
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3 a: Beretning fra Kajakudvalget ved Johnni Bundgaard (Ingolf Hinz) 
 
Vores kajakskur er nu færdig og det har vi haft stor gavn og glæde af i 2021. Der er plads til i alt 60 kajakker og 
pt har vi 13 klubkajakker og udlejet 26 pladser til private kajakker. 

I 2021 fik vi 13 nye kursister/medlemmer, som gerne ville lærer at ro kajak og i løbet af juni måned 
gennemførte alle dette kursus.  
5 af de nye klubmedlemmer nåede at ro over 200 km og er opgraderet til A-roer. 
Ydermere har 4 af vores nye medlemmer investeret i egen kajak.    

Med den tilgang af nye medlemmer, samt yderligere 3 medlemmer, hvoraf de 2 (Leif og Lotte) tog kurset på 
højskole og Birgitte som er ny tilflytter til Gråsten, blev der roet 9.518 km af 50 roer inkl. gæste roer. 

Til vores ro aftnerne, mandag og torsdag, har der været et stort fremmøde, da vi ofte har været et sted 
mellem 6 – 14 roer. Det er lidt af en udfordring og lidt ventetid når op til 14 roer skal på vandet samtidig. 

Ud over vores ro aftnerne har vi også haft en tur til Flensborg, med udgangspunkt fra Kollund roklub, og når 
14 roer kommer ind i Flensborg Havn vækker det opsigt. 

En tur med 8 roer på Gudenå i september blev der også tid til. Håber at kunne gentage tilsvarende tur i 2022. 

Derudover har vi selvfølgelig haft diverse madpakketurer bl.a. til Schausende, Okseøerne, Sønderhav og fra 
Sønderborg til Høruphav. 

I 2021 har 2 roer, for første gang i deres tid som roer, opnået at ro mere end 750 km på en sæson og dermed 
erhvervet sølvpagajen. Tillykke med det. 

Hvad bringer så 2022? 

Son nævnt har vi jo 100 års jubilæum lige om hjørnet og pt har kajakafdelingen 15 potentielle nye 
medlemmer på ventelisten til kajakkursus. Disse personer kontaktes i februar måned for at høre om 
interessen stadigvæk er der og så må vi se hvad vores åbent hus i maj bringer.  
Kajakafdelingen (Elsebeth) søger løbende div. fonde om hjælpemidler til indkøb af nye klubkajakker da vi, 
med den tilgang vi har og forventer at få, virkelig få brug for flere og nyere kajakker og i den forbindelse kan 
jeg fortælle at Nordea-fonden støtter vores projekt med kr. 97.170,00. Det svarer til indkøb af 6 kajakker med 
tilbehør, som vi håber at kunne få inden sæsonstart. Håber på at vi får en god sæson 2022. 

TAK FOR EN GOD 2021 SÆSON OG VI SES PÅ VANDET 
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3 b og c: Beretning fra Materiale og husudvalget ved Aage Hansen 
 
Har ikke holdt nogen møder, men arbejdet alligevel. 

Broen blev isat med truck som vi plejer, men blev taget op med kran hvilket er meget mere sikkert for både 
broen og os selv. Den blev gjort ren og kørt til klubben med truck. 

Rampen er i årets løb behandlet med algefjerner og har ikke været så glat som den plejer at være. Vi arbejder 
stadig med at finde en varig løsning. 

Væggene i bådehallen er blevet malet og der er flyttet hylder og sat flere op og der isoleret nogle flere 
varmerør. Samtidig har vi ryddet op og det pågår stadig. Vi mangler bl.a. depotrummet. 

Yvonne er ved at vaske gardinerne her i klublokalet. 

Vedligehold af bådene er også i fuld gang hver mandag formiddag. De ses efter for lakskader, utætheder og 
rullesæder mm. De nye årer + coastalårer males og de øvrige pletmales. 

Der er kommet 2 nye 4-hjulede vogne. Tag jer i agt for dem. De har nogle ret skarpe kanter, der nemt kan give 
nogle kraftige skrammer på skinnebenet. Den gamle 3-hjulede vogn har fået monteret et fjerde hjul, så der er 
nu 4-hjulede vogne til alle tre 4-åres både og 3 tohjulede til de 4 to-åres inriggere. 

Coastalbådene har fået deres egne vogne. 

Ang. ”pyllerpuder” er der købt nye til de nye både + styrmandspuder og der bliver lavet plads til dem på den 
nye hylde så de kan stå oprejst og tørre. 

De nye både er kommet og vi er i gang med den sidste færdigmontering. Der mangler stadig årer til to-åres 
båden, men de skulle være på vej fra England. 

Vedr. fugt i kajakhuset er der taget to vinduer ud ind til bådehallen for at skabe cirkulation, der er dog sat 
plader i igen her i vinter for at holde lidt varme i bådehallen. 
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3 e: Beretning fra PR-udvalget ved Louise Johnsen 
 

PR-udvalget tog andre metoder i brug i promoveringen af klubbens arrangementer i 2021. 

Sammen med den digitale markedsføring og annoncering i Gråsten Avis postkasse-uddelte vi Åbent hus 

brochurer i udvalgte områder i Gråsten, Alnor og Egernsund. Måske en lidt gammeldags, men helt sikkert ikke 

dum metode.  Dette kan med fordel gentages, hvis vi arbejder på at få trykt nye foldere, da der ikke rigtig er 

flere. Tusind tak til alle der tog en stak med til nabolaget! 

Promoveringen af Sankt Hans arrangementet, tog også nye højder!  

Plakater kom op i lygtepælene i bedste valgkamp-stil, hvilket gjorde sit til at rigtig, rigtig mange gråstenere og 

turister kiggede forbi Emmas Have 14 og fejrede Sankt Hans sammen med transportministeren og roklubben. 

Et tiltrængt pusterum med fællesskab, sang og musik til årets ellers mange aflysninger. 

Til åbningen af den nyrenoverede Ahlmannspark lykkedes det endelige at sætte er reklamespot sammen for 

ro- og kajakklubben. 1 ½ minuts fantastiske billeder af liv på vandet, i kajak, i inrigger, i den tidlige morgensol 

og sene aftensol, samt billeder af klubbens faciliteter. Musikken til spottet blev leveret af en ung guitarist, der 

fik til opgave at lave ro-lig stemningsmusik. Tak for hjælpen, Nikolaj! 

Og skulle man ikke have set reklamespottet endnu, så ligger det på klubbens hjemmeside - på forsiden. 

Afslutningsvis må man sige at den lokale avis har været flink til at bringe de historier, der er afsendt fra PR-

udvalget, omkring livet i Gråsten Ro-og Kajakklub i årets løb. 

 


