Referat af Årsmøde i Røsnæs Havkajakklub lørdag 31. oktober 2020
Grundet Covid 19 var forsamlingsforbudet sat ned til 10 personer.
Der blev serveret kaffe og æblekage.

Til stede:

Anne Jensen, Niels Meldgaard, Marianne Møller, Martin Coogan,
Christian Ildor og Søren Nøhr, Steen Huusom, Vivi Meldgaard og
Johanne Kirstine Kirk.

Valg af dirigent:

Steen Huusom blev valgt.

Referent:

Marianne Møller.

Aflæggelse af
formandens beretning
ved Niels Meldgaard:

Året har været præget af Corona, så sæsonen startede lidt sent.
Programmet med svømmehal blev kun få gange, også grundet
Corona.
Nytårskuren blev afholdt i februar 2020.
11.juni startede vi officiel roning op.
Per startede roskole op også i juni, og et hold senere på sommeren.
Der har desværre ikke været sociale arrangementer henover
rosæsonen grundet corona restriktioner.
Turudvalget har haft ture til:
Sverige i Blekinge, Saltbækvig, Asnæs, Munkholm/Ejby Ådal og Sorø.
August i kajakklubben var en travl periode med mange på vandet,
nyroererne skulle nå de 75 km for at blive frigivet.
Carl Trock donerede sin kajak til klubben, da han ikke har tid til
kajakken.
En 20 fods container er bevilget til kajakklubben, så vi kan få lidt
mere plads.
Med hensyn til flydebro afventer vi stadig Kalundborg Kommune og havnen, og i den forbindelse blev 2 forslag fremlagt, et i øst/meget
dyrt, eller en flydebro til højre for slæbestedet.
Friskolen: Johannes stopper på friskolen, 2 nye lærere er startet på
skolen, evt. potentielle til instruktører.
Der er søgt om nye svømmehals tider i alt 4 lørdage, man afventer
grønt lys fra Kalundborg svømmehal.
Der arbejdes på samarbejde imellem 5 kajakklubber:
Røsnæs Havkajak, Havnsø kajakklub, Tissø, Kalundborg og HavKaf.
Niels takkede alle i styregruppen.

Redegørelse for
Regnskabet i
kajakklubben:

Anne redegjorde for regnskabet.
Antal medlemmer 54
Kajakhotellet:
19
Roskole :
16
Indtægter dkk: 56.450,00
7 ud af 16 medlemmer er frigivet.
Mangler info fra instruktør, Per Damgaard Hansen på status.
Vi har 2 på venteliste til næste års roskole, men der er ikke betalt.
Udgifter:
13.468,00
Beholdning: 42.981,00

Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

Valg til Styregruppen:

Styregruppen blev genvalgt.
Består af: Marianne Møller, Christian Ildor, Niels Meldgaard, Martin
Coogan, og Anne Jensen.

Materiel udvalg:

Søren Nøhr ønsker ikke at fortsætte som materiel forvalter, men
afventer en der kan overtage denne fornemme opgave.

Turudvalg

Vivi Meldgaard, og Johanne Kirk ønskede at være med i Turudvalget.

Evt.

Der blev diskuteret diverse roregler, hvad angår sikkerhed ved
soloroning.
Redningsveste og diverse udstyr vil blive sendt til vinteropbevaring.
Turlederkursus.

Referent:
Dato:

Marianne Møller
15. november 2020

