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Dagsorden
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges
4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår en ændring af § 6 i Vedtægterne
7. Valg af formand
Bente Meunier er på valg – genopstiller som formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jette Steenstrup, Per Kolberg og Pernille Stenum er ikke på valg
På valg :
Flemming Larsen - genopstiller
Niels Martin Larsen - genopstiller
Annette Hvenegaard - stiller op til bestyrelsen
Flemming Laursen - genopstiller ikke
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af revisorer
Anders Sørensen - ikke på valg
Christian Alnor - tager i mod genvalg
9. Eventuelt
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Generalforsamling den 26.2.2017

Bestyrelsens beretning
Vi har haft et godt kajak år i 2016 – et år præget af stor harmoni og en god stemning.
Mange foreninger oplever, at det er svært at få nye medlemmer i de her år, men vi oplever
stadig medlemsfremgang i Strømmen.. Vi er nu omkring 350 medlemmer og med stort set
en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd. Mændene kan så bryste sig med, at de er
mere flittige og ror flest km. Medlemmer over 60 fylder godt i klubben, da vi er tæt på at
have100 medlemmer over 60 år. Også de unge har vi godt fat i igen.
Som det vil fremgå af udvalgenes beretning er der rigtig mange aktiviteter i klubben, og
der er jo stort set altid liv og folk i klubben. Det er noget som nye medlemmer, der kommer
fra andre klubber, er blevet meget positivt overrasket over, så det er ikke en selvfølge i alle
klubber.
Bestyrelsen har i 2016 lavet meget lobby- og forarbejde i forhold til kommunen og en omog tilbygning. Jeg har som formand deltaget i ca 8 møder og workshops med kommunen
om Marinaplanen. Vi har haft mulighed for at komme med vores ønsker til byggefelter og
har generelt været med til at at komme med ønsker til, hvordan Marinaen kan udvikles, så
der bliver bedre forhold og nye aktiviteter for borgerne.
Marinaplanen er nu i høring frem til den 28.2., og når planen er vedtaget kommer
processen med at få vedtaget en ny lokalplan. Så 2017 vil gå, før plangrundlaget er i
orden.
Vi er i en god dialog med Middelfart Kommune, og der bliver lyttet til os og til de andre
interessenter. Under årets planer vil jeg komme ind på, hvordan vi vil arbejde med
planerne for en udvidelse af klubben.
Ny hjemmeside, klubtøj til instruktører og en bedre udnyttelse af kajakpladser er nogle af
de områder, hvor der er sket nyt i det forløbne år.
Bestyrelsen møder op med et forslag til en vedtægtsændring, så det ikke er en livslang ret
at have en kajakplads til en kajak, der ikke bruges. Hvis forslaget vedtages, ønsker
Bestyrelsen at indføre mere tydelige principper for, hvordan vi administrerer pladserne. Det
betyder, at vi vil give pladserne til de medlemmer, der aktivt ror.. På et medlemsmøde den
17.1. hørte vi medlemmernes mening, og vi oplevede en god opbakning til planerne.
Alle udvalg har kørt rigtig godt i år og udvalgene har trukket et stort læs. Vi har fundet en
god arbejdsform, hvor udvalgene og bestyrelsesrepræsentanten løbende er i kontakt.
Bestyrelsen er på den måde godt informeret om hvad der sker i udvalgene og vice versa.
Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder i årets løb. Bestyrelsen er meget bredt
sammensat, og det giver mange gode diskussioner på møderne.
Nu går vi over til beretningen fra de enkelte udvalg.

Børn- og Ungeudvalget
Ungdomsafdelingen i Strømmen har i 2017 bestået af ca. 35 børn og unge.
De unge har været rigtig aktive - både i kajakker på vandet og i svømmehal samt til
træning i gymnastiksal og på ergometer.
Nogle af de unge hjalp til på Naturens Dag i september, hvor der var omkring 60 meget
glade børn, der nød at komme på vandet og ro kajak. Det var en rigtig fin dag.
En gruppe på 5 unge deltog meget aktivt på klubbens Eventdag i august, hvor de meldte
sig til mange af de forskellige discipliner.
En enkelt træner er stoppet, til gengæld er der kommet 4 nye medhjælpere til: Lars og
Karsten på onsdagsholdet, Dorte og Martin på mandagsholdet. Det betyder, at der nu er
11 ungdomstrænere - det er fedt! - både for trænerne og de unge. Der har været stor
ungdoms-aktivitet på vandet mandag, onsdag og torsdag i sommerhalvåret.
Det lykkedes desværre ikke at komme på ungdomstræf i 2016 - men måske i 2017?
Vi satser på, at de unge deltager i klubbens Le Mans og Event/klubmesterskab.
I øjeblikket er vinterens aktiviteter i gang - dvs. indendørs træning, klubaftener og
rul/leg/redninger i svømmehal. Det er dejligt at se de unge hygge sig sammen på tværs af
alder og kajakinteresser. Det er også rigtig dejligt med forældrenes opbakning til madlavning til klubaftenerne.
Udvalget består af formand Malene Kjærsgaard, Tina Søgaard Holbech, Marc Fleischer,
Mathilde Wolff-Pedersen og Lene Lauritsen.
Bestyrelsens Kontaktperson Annette Hvenegaard
Instruktørudvalget
Begynderholdene blev gennemført med gode evalueringer og ros til instruktørerne. Vejret
var heldigvis med os i år, så det var nemmere at gennemføre alt med alle.
For første gang afviklede Rene og Linda et EPP1 instruktørkursus i klubben, og her blev
12 uddannet til EPP 1 instruktører. 6 til hav og 6 til tur.
2016 fik 4 EPP3 bevis (tur) og 2 instruktører blev uddannet til EPP2 instruktører (tur).
Ingen har været på EPP2 instruktør (hav). Der er stadig store problemer med DKF- kurser
til tur/kap som ikke bliver afholdt eller bliver flyttet både datoer og sted.
Der er blevet afholdt førstehjælpskursus hvor 15 medlemmer fra klubben deltog. Der er et
løbende behov for at afholde førstehjælpskurser også i 2017 så alle instruktører kan holde
deres beviser vedlige og eventuelle overskydende pladser tilbydes til andre af klubbens
medlemmer. Vi har søgt TRYG fonden om betaling af førstehjælpskurset i 2017 og er så
heldige at have fået bevilget hele udgiften.
Der har været afholdt tirsdagsteknik i en stor del af året med vidt forskellige emner. Nogen
gange emner, som retter sig mod alle i klubben, andre gange mere specifikt til
havkajakroere.
Som noget nyt er der afholdt en fælles instruktørdag hvor en superinstruktør skulle
undervise og inspirere os og efterfulgt af fællesspisning. Det vil vi gentage i 2017 dog med
to instruktører, så det kan give endnu mere til alle.
Som noget nyt har alle instruktørerne fået klubtøj, som vi er meget glade for.

Udvalget består af formand Dorte Søndergaard, Dorte Nielsen, René Eriksen, Preben
Højte, Malene Kjærsgaard (ungdom).
Kontaktperson til Bestyrelsen Annette Hvenegaard.
Idrætsudvalget
Vi startede ud med en ny aftale på Middelfart Gymnasiet omkring brug af deres fitness
lokale – en aftale som forsætter her i vintersæsonen 2017. Tilbuddet gælder til de aktive
medlemmer i klubben og er tænkt som en aktivitet for at holde os i god form og fri for
skader i vinterperioden. Tilbuddet er en succes og mange efterspørger mere. Det bliver
dog forsat ved 1 gang ugentlig træning.
Til gengæld har vi indgået en firmaaftale med Middelfart Kultur og Motion hvor klubbens
medlemmer kan dyrke fitness, svømme,dyrke ketchersport og bowle med rabat.
Fænø Rundt havde igen flot tilslutning udefra og god deltagelse fra Strømmen. Hans
Hanne og Grethe styrede begivenhederne flot. I år var der levende musik for at tiltrække
tilskuere, blandt andet fordi der samtidig var Havnens Dag.
Klubmesterskaber blev i år gennemført i nye klæder. En god og hyggelig dag,som var godt
arrangeret og med god opbakning fra medlemmerne. Dejlig at se så mange kaste sig ud i
sportslige og kreative præstationer på dagen. Vi håber på lige så mange deltagere i 2017
og samme dejlige vejr.
Flere har i vintersæsonen 2016 været afsted til vinter/havneræs. Dejligt at vi
repræsenterer klubben ude i landet og viser at vi også er aktive om vinteren. Her i
november startede vinter/havneræs op igen med god tilslutning – men der er stadig plads
til flere.
Store løb – som Dalsland i smukke Sverige og VM i Tyskland blev også gennemført i år
med vekslende resultater, som i det store hele skyldes vejrforholdene. Vi
Igennem hele året har der været kaptræning for voksne. Det vil vi gerne udvide sådan at
de gode fra ungdommen og hurtige tur-roere også kan deltage. I 2017 vil Idrætsudvalget
gerne byde Aktivitetsudvalget ”op til dans” og samarbejde om en overnatningstur til
Svendborg/Thurø med eller uden deltagelse i Thurø Rundt.
Udvalget består af Annette Nielsen og Jette Bælum.
Kontaktperson til Bestyrelsen Pernille Stenum
Aktivitetsudvalget og Festudvalget
I det forløbne år har Festudvalget arrangeret Standerhejsnings- og Standerstrygningsfest,
som trods lidt udfordringer blev det til rigtig gode fester, Festudvalget har også stået for
forplejningen til generalforsamlingen. Tak til de mange medlemmer, som hjælper til ved
arrangementer og fester.
Festudvalget består af formand Hanne Hylsberg, Naja Overballe, Lone Gybel og Hans
Bruus.
Kontaktperson til bestyrelsen: Niels Martin Larsen

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget har stået for de fælles arrangementer i klubben, Standerhejsnings- og
Standerstrygningsturene, Le Mans, Pølseturen, Naturens dag, Jule tamtam og
Nytårsparole.
Aktivitetsudvalget er også godt hjulpet af medlemmer der vil være arbejdskraft på dagen.
Der var fin tilslutning til de fleste arrangementer på nær Jule tamtam, der blev aflyst og Le
Mans, hvor det var meget svært at få natten dækket ind.
Aktivitetsudvalget overvejer at gøre arrangementer mere brugerdrevne og vi vil forsøge at
modernisere eller afvikle de arrangementer, der ikke får tilstrækkelig tilslutning.
Arbejdsgruppen der tager sig af Handicap roning med efterfølgende fællesspisning er
også en del af de fælles aktiviteter som hører til Aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalget består af formand Claus Meiniche, Lotte Rasmussen, Rikke Grønbæk,
Malene Hauge Sørensen
Bestyrelsens Kontaktperson Niels Martin Larsen
Hus-og materieludvalg
På husområdet har 2016 mest været præget af almindelig vedligehold.
Vi er jo i en venteposition i forhold til ny lokalplan og kan først senere gå i gang med en
plan for om- og tilbygning. Vi er mange medlemmer og pladsen er trang, så der skal hele
tiden tages hensyn til at lokalerne skal rumme mange aktiviteter. Vi prøver at trylle med m2
og får skaffet lidt flere kajakpladser og plads til opbevaring hist og pist. Når der er lidt plads
er det også vigtigt, at der er ryddeligt over det hele, og det går rimelig godt. Så tak for det.
Rigtig mange medlemmer mødte op til arbejdsdagen og som sædvanlig fik vi gjort det hele
forårsfint. Vi fik lagt fliser, så vi nu kan bænke rigtig mange på en af byens flotteste
udsigtspunkter.
Ubudne gæster dukker desværre op med upassende mellemrum, og det er nok ikke muligt
at undgå. Vi forsøger at give ”faggruppen tyveknægte” så dårlige betingelser som muligt,
samtidig med at vi ikke ønsker at sikre klubben som et bedre ”Fort Knox)
Her natten til den 4. januar oplevede vi så også stormflod. Det blev ikke så slemt som
frygtet, men i den slags situationer er vi altså beriget med en masse medlemmer, der på
helt fantastisk vis stiller sig til rådighed. Så det lykkedes i løbet af meget kort tid at få fyldt
400 sække med sand og få huset afskærmet. Vi oplevede også en helt ny betydning af
begrebet bridgewalking. Vores bro sprængte sine lænker og gik sine egne veje og lagde
sig kærligt over til nabobroen. Vi fik efterfølgende skærpet fortøjningen og forhåbentlig
reduceret broens flugtmuligheder i fremtiden.
Udvalget består af Hagberdt Knudsen, Bent Quorning og Just Engberg.
Bestyrelsens kontaktperson Per Kolberg

Reparationsudvalget og kajakindkøb
Klubben har i 2016 indkøbt kajakker primært til udskiftning af udtjente kajakker. Der er købt
2 stk. Zegul Greenland til erstatning for Ying og Yang, og 1 stk. Arrow play. Der er desuden
købt to kajakker til ungdommen.
Nummersystemet på kajakpladserne giver et super godt overblik over, hvor kajakkerne er
placeret til glæde for både medlemmer, bådadministrator og reparationsudvalget. Det
kræver dog at alle ændringer og flytning af både bliver registreret på rokortet af
bådpladsadministrator – så husk at aftale det med Flemming.

Igen i år skal der lyde en stor tak til reparationsudvalget for det store arbejde de gør for at
holde klubbens kajakker i god stand.
En særlig tak til Tom og John, der hver mandag formiddag troligt er mødt op i klubben for
at lave diverse reparationer. Det har betydet, at resten af udvalget har kunnet koncentrere
sig om den årlige gennemgang af kajakkerne, og de har i år været færdig på rekord tid.
Husk at vaske og tørre kajakkerne og vende sæderne, hvis det er muligt, inden I lægger
kajakken på plads.
Udvalget består af Tom Hansen, John Nyeland, Bent Boisen, Bjarne Rasmussen, Henning
Villadsen og Jan Overballe.
Kontaktperson til Bestyrelsen Flemming Laursen
Informationsudvalget
Vi fik en ny hjemmeside i 2016. Vi begyndte med at analysere den gamle webside.
Hvordan var kategorierne, hvad var der for et indhold, og hvad skulle med over på den nye
side.
På baggrund af analysen lavede vi nye kategorier og fik omskrevet de gamle tekster,
således at sproget blev mere konsistent.
Derefter blev siden layoutet og lavet i cms systemet WordPress.
I marts var vi så klar til at gå i luften.
På grund af det grundige forarbejde og dialog mellem webgruppen og Bestyrelsen foregik
publiceringen og ibrugtagningen næsten uden tekniske og indholdsmæssige problemer.
Indtil videre har der kun været brug for ganske små justeringer af layout,indhold og det
tekniske. Vi har kun hørt positive meldinger fra medlemmerne om hjemmesiden.
Undervejs har flere fra bestyrelsen fået mulighed for at skrive indlæg, og Naja har
overtaget posten som webmaster. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen om
hjemmesiden.
Webgruppen består af Hans Havgaard, Flemming Larsen og Lars Bo Smith.
Sildenyt udkommer tre gange om året og deadline fremgår af klubbens hjemmeside, og
bedes overholdt, da det ellers forskyder aftalen, som vi har med trykkeriet. Bladet kan
afhentes i klubben og kan læses på hjemmesiden.
Der har været meget fin opbakning til bladet i sidste sæson og redaktøren takker for alt det
stof, der er leveret
Redaktør Torkild Christensen
Vi har i 2016 fået sponsorkroner fra Tryg-fonden, men vi tænker, at vi kunne få mange
flere midler fra sponsorer, hvis vi får bemandet sponsorgruppen, der pt kun består af Hans
Havgaard.
Bestyrelsens repræsentant Flemming Larsen
Svagstrømmen
SvagstrømmIen har i 2016 fået en del nye medlemmer, som giver udtryk for meget stor
tilfredshed med den klubånd og det sammenhold, de møder i Strømmen. Der er stor
tilslutning til Svagstrømmens arrangementer året rundt. Om tirsdagen samles typisk 25 –
30 medlemmer til morgenkaffen inden roturen.

Der har i år været rigtig mange arrangementer med skolerne, hvor der er trukket på
instruktører og hjælpere fra Svagstrømmen. Med den nye skolereform er der ingen tvivl
om, at skolerne gerne vil trække mere på os.
Som formand går man aldrig forgæves til Svagstrømmen, hvis der er praktiske opgaver,
der skal løses.
Bestyrelsens kontaktperson Bente Meunier
Afslutning
Jeg vil slutte beretningen med at rette en stor tak til udvalg og arbejdsgrupper. Tak også til
instruktører, til dem der gør rent, rydder op og til alle dem der laver små og store
håndværksopgaver. Tak til dem, der laver hjemmeside og Sildenyt og til andre, der gør en
frivillig indsats.
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Kajakklubben Strømmen 2016

Budget 2017
budget 2016

regnskab 2016 budget 2017

Indtægter
Kontigent
Øvrige indtægter
Samlet budgeteret indtægter
Udgifter

Administrative udgifter
kontorhold, bogføring, PBS
telefon og internet
Forsikringer
kontingent til DKF og DGI
skitseprojekt ombygning
udviklingsprojekter
gaver og repræsentation
møder og kurser
kørsel

i alt
Udvalg
Informationsudvalg
Instruktionsudvalg
Hus og materialeudvalg
Reparationsudvalg
Aktivitetsudvalg
Idræts og konkurrenceudvalg
Børn og Unge udvalg
Indkøb Kajakker og udstyr
udgifter i alt

sildenyt
rengøring(10700)+kaffe 9000,00

Samlede omkostninger

‐421.450
‐71.100

‐434.817
‐66.455

‐429.400
‐84.500

‐492.550

‐501.272

‐513.900

20.000
3.500
11.000
37.000
15.000
5.000
1.000

18.120
2.100
12.149
39.784

92.500

76.639

20.000
10.000
13.000
40.000
15.000
5.000
1.500
2.000
1.000
107.500

13.600
79.770
24.000
20.000
15.000
20.000
11.000
80.000
263.370

6.474
43.500
24.483
10.005
24.023
6.985
595
56.208
172.272

16.860
79.480
75.200
20.000
20.500
18.500
11.000
80.000
321.540

355.870

248.911

429.040

‐136.252,27

‐228.252,27

‐84.860

28.600
‐2.000
23.600

30140
‐2.681
22.109

30.000
0
23.000

‐86.052

‐178.684,27

‐31.860

1.500
2.986

Resultat før investeringer og afskrivninger
Resultat før investeringer og renter
Afskrivninger
Renteindtægt
Renteudgifter
ydelse lån kommunekredit
Resultat i alt

Generalforsamlingen 26.2.2017
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
1.
Forslag til ændring af § 6 :
”Aktive medlemmer, der ror et vist antal kilometer i en sæson har mulighed for at opbevare én (1)
egen kajak i bådehuset. I særlige tilfælde kan et medlem have to pladser, hvis det er til gavn for
klubben. Er der ikke plads, vil medlemmet komme på venteliste. Ved ophør af aktivt medlemskab
skal kajakken fjernes ved udmeldelsesdatoen. Sker dette ikke meddeler bestyrelsen skriftligt det
tidligere medlem en frist på 14 dage. Herefter vil kajakken blive henlagt for ejerens egen regning og
risiko uden for bådehuset uden yderligere ansvar for klubben.
Bestyrelsen fastsætter nærmere principper for administration af bådpladser herunder km antal for
at få en plads.”
Nuværende § 6 :
”Aktive medlemmer og æresmedlemmer har ret til at opbevare én (1) egen båd i bådehuset, hvis der er en ledig plads.
Er der ikke plads, vil medlemmet blive sat på venteliste. Ved ophør af aktivt medlemskab eller eksklusion skal båden
fjernes senest pr udmeldelsesdatoen/eksklusionsdatoen. Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev den
udmeldte/den ekskluderede det, med en frist på 14 dage til at fjerne båden. Det skal fremgå af meddelelsen, at båden,
såfremt den ikke er fjernet rettidigt, efter fristens udløb vil blive henlagt for ejerens egen regning og risiko uden for
bådehuset uden yderligere ansvar for klubben”

Begrundelse :
Bestyrelsen ønsker, at pladserne tildeles aktive medlemmer, der ror i deres kajak.
Med den hidtidige formulering af § 6 kan man have en plads, selvom man ikke ror, og selvom der er
venteliste. Ændringen betyder, at bestyrelsen fastsætter nærmere principper for, hvad det vil sige at
være aktivt roende (minimum antal km) ud fra behovet for pladser. Bestyrelsens principper
offentliggøres på hjemmesiden.
Forslaget giver mulighed for, at et medlem i særlige tilfælde kan have to pladser, hvis det er til gavn
for klubben. Det kan f.eks være en 2 kajak, som stilles til rådighed for fællestræning i klubben.
De hidtidige vedtægter fastslår, at man kan opbevare én båd i bådehuset. I praksis har nogle
medlemmer haft flere kajakker i klubben.

