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1: Valg af dirigent Valgt Birgit Henriksen 

2: Valg af referent Valgt Jan Buur 

3: Formandens beretning • Pt 60 medlemmer 
• Stor interesse for introkurset. 

Mange måtte afvises. 9 deltog 

• Indkøbt 2 nye kajakker i sæsonen 

• 7.000 km ca. roet iflg logbogen 

• Instruktører Michael/Frank. Frank 
melder fra. Erstatning måske på 
bedding. Ole har kontakten. Torben 
vil gerne fortsætte som fast 

hjælper. 

• Pladser i containeren. Skal søges 
senest 31/12-19 til Ole via mail. 

• Nytårsfest 7/2 2020 kl 18.30 
Multihuset 

4: Regnskab og budget Se bilag. 
Regnskabet kun til orientering – skal 

vedtages på HB -møde. 
Indtægt i alt: ca 58.000 
Udgifter i alt: ca 54.000 

Overskud i alt : ca 3.000 

5: Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og 
pladsafgift for egen kajak. 

Vedtaget i forventning om uændret 
indtægt fra introduktionskursus. 

6: Evaluering af introduktionskursus Michael: Årets kursus blev teknik 
opprioriteret til fordel for km. Det betød at 
ingen blev fri-roet i foråret, men først hen 

over sommeren. Det var der tilfredshed 
med blandt deltagerne. 
 

En konkret evaluering har ikke foregået 
dette år. Skal prioriteres  næste år. 
Silkeborg rundt skal være en del af kurset. 

Bestyrelsen og instruktører laver planen 
sammen. 
Hvilken konsekvens for udeblivelse? 

7: Evaluering af årets aktiviteter Ca 1 tur hver måned (6 stk) 
Ca 10-12 deltagere på næsten alle ture 
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Strukturen/organiseringen har fungeret 

godt. 
Tilfredshed med turene 
Kirsten (best) er koordinerende. Sender 

mail om hvornår det er tid til at indgive 
forslag  til destinationer + turledere. 

Forslag om vinter-foredragsaften  
Næste år 2020 er der 10 års jubilæum. 

8: Indkomne forslag Udgået – ingen forslag 

9: Valg af tillidsposter Sikkerhedsudvalg: Jan (best) 
Jubilæusudv: Elisabeth, Birgit W, Irene, 
Kirsten 

Pladsudvalg: Finn, Birgit H. 

10: Valg til bestyrelsen På valg Ole , Kirsten 

Genvalgt med stort applaus , begge med 
bemærkning om at det bliver de sidste 2 
år. 

11. Eventuelt ”Rødder” almennyttig forening: Orient v 
Ole 


