
Referat af generalforsamling i Faaborg Havkajakklub afholdt d. 26. februar 2023 
 

1. Valg af referent: Bodil Jørgensen 

 

2. Valg af dirigent: Kasper Thorup 

 

3. Valg af 2 stemmetællere: Henriette Rantzau Almtorp og Dennis Johansen 

 

4. Formandens beretning: I sin mundtlige beretning oplistede Peder Greves årets 

begivenheder og aktiviteter i Faaborg Havkajakklub:  

- træning i svømmehal i januar 

- 27. februar generalforsamling 

- 9. april klargøring af kajakker og materiel 

- 23. april førstehjælpskursus for instruktører 

- 1. maj standerhejsning  

- tre ungeroere og syv voksne har været på DGi’s klubinstruktørkursus, og Peder Greve og 

Peter Glasdam har været på turlederkursus 

- 14 medlemmer er efter deltagelse på mandagsholdet blevet frigivne roere. I kommende 

sæson vil der ikke længere løbende optag på frigivelsesholdet. 

- Ungeholdet om tirsdagen med Søren Greve og Morten Foss som ansvarlige mødes året 

rundt til aktiviteter på vandet og i klubhuset. Til at hjælpe sig har de 

ungdomsinstruktørerne samt forældre, hvoraf flere har gennemført 

klubinstruktøruddannelsen. Nyt tiltag i år er fællesspisning i forbindelse med 

klubaftenerne. 

- Formiddagsholdet om onsdagen har Bodil Jørgensen som tovholder 

- Torsdagsholdet, hvor nye roere kan komme og prøve kajak, har Bodil Jørgensen været 

ansvarlig 

- En planlagt Drejøtur måtte aflyses pga. dårligt vejr. 

- 10. juni var der kajaktur Thurø rundt og en tur til Bjørnø. Bagefter var der fællesspisning. 

-24. juli var en flok unge mennesker fra Astma- og Allergiforbundets sommerlejr på besøg 

for at prøve kræfter med at ro kajak. 

- 11. august var det elever fra 10. klasse, der i forbindelse med deres introforløb var på 

vandet og fik prøvet at ro kajak. 

- 6. august var planlagt en klubtur til Æbelø, som desværre blev aflyst på grund af dårligt 

vejr. 

-  27. august var der Try-it og klubben assisterede ved Open Water Event - mange 

medlemmer var forbi og gav en hånd med. 

- 24. august var medlemmerne af Kultur-og Fritidsudvalget på besøg, og problemet med de 

trange rammer blev forelagt. Klubben har ikke fået tilbagemelding fra mødet. 

- I efteråret holdt Vagn Adler Sørensen teknikkursus for øvede roere – mange deltog. 

- 2. september var klubmedlemmer frivillige hjælpere til event på Brahetrolleborg for at 

tjene penge til klubben. Samme weekend var der klubtur til Lyø. 

- 15. september deltog Charlotte Ferdinand og Bodil Jørgensen i  fundraisingarrangement i 

Ringe. 

- 17. september var klubmedlemmer hjælpere i forbindelse med afviklingen af OCR-løbet. 

- 12. november afholdt klubben et lærerigt vintercertificeringskursus med Chresten Krog 

fra DGI som instruktør. Klubben kan fremover selv afholde lignende kursus, og det vil 

fremadrettet blive et krav at have gennemført kurset for at kunne ro i vintersæsonen. 

- 2. december afholdtes julefrokost i Dyreborg Kulturhus. Jeppe Skov fra Barlebo Ost & 

Deli leverede maden og Peder Greve sponsorerede de røgede ål. 

- 13. december var der Luciasejlads med 15 roere på vandet. Nyt tiltag var levende musik. 



Formandens beretning blev godkendt.  
 

5. Fremlæggelse af regnskabet: Regnskabet blev fremlagt, og årets resultat var et overskud 

på 34.709,58 kr.  Regnskabet blev godkendt. Lone stopper som kasserer efter denne sæson, 

og for at gøre det lettere for en ny at overtage, tilbyder hun at sætte en ny ind i arbejdet i 

løbet af denne sæson. 

 

6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2023: Budgettet blev 

fremlagt. Husleje til kommunen stiger med 100 kr. for medlemmer over 25 år. Klubbens 

egenkapital er tiltænkt medfinansiering i forbindelse med en eventuel udvidelse af 

klubfaciliteter. 

Budgettet blev godkendt.  

Kontingent for voksne over 25 år blev fastsat til 1.400 kr. – ungdomsroerne betaler fortsat 

600 kr. om året.  

For at lette det administrative arbejde for kassereren, indføres en ny medlemskategori, 

aktive instruktører. Kontingent for aktive instruktører er 700 kr. pr. år. 

 

7. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

8. Valg til bestyrelsen, på valg er: 
Peter Glasdam Larsen 

Niels Pedersen 

Henrik Dale Petersen 

Jette Greve, genopstiller ikke (1 år). 

 

Peter Glasdam Larsen, Niels Pedersen og Asbjørn Løngren Karlsen blev valgt til 

bestyrelsen for to år. Tine Skov Hansen og Bodil Jørgensen blev valgt til bestyrelsen for ét 

år. Henrik Dale udtræder af bestyrelsen. 

 

9. Valg af suppleanter, hhv. 1. og 2. suppleant: For ét år blev Bjørn Møbjerg blev valgt 

som 1. suppleant og Ida B. Guevara Pedersen valgt som 2. suppleant. 

  
10. Valg af revisor: Nils Knudsen blev valgt. Nils stopper som revisor efter denne sæson. 

 

11. Valg af revisorsuppleant: Charlotte Ferdinand blev valgt. 

 

12. Eventuelt: I forhold til klubbens udfordringer med pladsmanglen har bestyrelsen følgende 

muligheder i spil: at flytte over i den tidligere fiskeriaktion, at bygge til nuværende lokaler, 

opbevaring af kajakker i containere. 

Charlotte Fernand tilbød at kontakte kommunen med henblik på midlertidig brug af 

busgarager til opbevaring af grej. 
I forbindelse med kørsel med klubbens trailer har klubben ingen forsikring, der dækker, så 

det er brugerens egen forsikring der skal dække eventuelle skader på bil, trailer, kajakker 

eller andet. 
Kurt, Morten og Bodil stopper i aktivitetsudvalget, så der skal findes nye til at varetage 

opgaverne. 

  


