
 

Generalforsamling Ringkøbing Ro-og Kajakklub 23/3-2021 

Mødet afholdes på Teams 

Referent: Kim S. Nielsen 

Der var 25 deltagere i generalforsamlingen 

1. Valg af ordstyrer   
  
Thorstein Hansen 
 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig 

2. Beretning fra bestyrelsen v. Kim S. Nielsen 

Beretning blev godkendt 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. Kresten Hedegaard  

Regnskabet er underskrevet af revisorer og godkendt af generalforsamlingen 

4. Behandling af indkomne forslag  

Blue Trail Center, RRKK’s interessetilkendegivelse 

1. Er der opbakning fra klubbens medlemmer til BTC ideen? 
2. Er der frivillige ressourcer i RRKK der kan drive projektet? 

Baggrundsmateriale omkring Blue Trail Center var udsendt sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Yderligere blev en opsummering af projektet præsenteret som oplæg til behandling 
på generalforsamlingen. 

Kommentarer fra medlemmer under behandling af forslaget - i tilfældig rækkefølge: 

• Det kan blive godt hvis der findes de rigtige ressourcer internt i RRKK 

• Der er få reelle aktører der har budt ind som deltagere og synergien er ikke til stede 

• Kan man ikke bare lave en bygning ved siden af, der så også kan funderes korrekt 

• Det er for stort slået op, klubben bør komme med et modforslag til et projekt i 
mindre skala 

• Et sted som unge mennesker kan være - vil være utrygskabende i området – der er 
allerede udfordringer med de få der bruger shelterne.  

• Gode visioner, men manglede andre foreninger 

• Evt. sige ja til at fortsætte på specifikke betingelser, under forudsætning af at RRKK 
frivillige ressourcer kan findes 



 

• Rigtigt spændende projekt med mange gode muligheder og et godt oplæg til 
bygningens udvendige udseende 

• RRKK er et fristed vi lige nu kan holde fredeligt og pænt 

• Det vi har er det bedre end et der er skitseret nu 

• Kommunen må kunne foreslå alternative placeringsforslag 

• Der kunne evt. bygges ved naturkraft eller på havnen hvis der skal være et BTC. 

• Det skal være andre brugere der er interesserede i vandsport hvis det skal give 
mening at åbne op. 

• Vi skal være åbne overfor nytænkning, men der er så mange advarselslamper der 
lyser at vi skal tænke os godt om 

• Opgradering af klubhuset kunne bringe nye medlemmer  

• En interessetilkendegivelse skal være betinget af: 
o Uændret økonomi, lang kontrakt på driftsramme fra andre deltagere 
o Vi skal ikke give køb på vores ”frihed” som klub 
o Bade og omklædningsfaciliteter fungerer som de er nu – ikke på det 

nuværende oplæg 

• Vi skal ikke holde Ringkøbing udviklingsforum hen hvis vi ikke som forening tror på 
projektet, så har vi en forpligtelse til at stoppe nu. 

• Der skal være mere end 1 person tilknyttet fra klubben hvis vi skal kunne støtte det, 
det er for stor en opgave for 1 person 

• Vi kan ikke gå videre hvis der ikke er nogen frivillige der har tid  

• Vi kan ikke engang finde nogen til at slå græs – det sætter tingene lidt i perspektiv 

• Bekymring omkring økonomien hvis andre falder fra 

• Driftsomkostninger – mange uafklarede spørgsmål 

• Kan vi selv klare driften på sigt?  - Der mangler mange afklaringer 

• Bekymring om ikke at kunne have ”ting” i fred i fællesrum 

• Rum og omgivelser bliver hærget af ”unge” brugere, det kan vi se fra skolernes 
klasselokaler 

• Ejerskab skal være ligeligt fordelt ellers står vi med driftsudgifter 

• Vedligeholdelses omkostninger og træk på frivillige ressourcer må ikke øges 

• Klimasikring – kan håndteres uden BTC 

 

Efter debatten blev der stemt om 3 forslag omkring opbakningen til BTC . 

1. Ja, RRKK skal tilslutte sig oprettelse af et Blue Trail Center. Bygning stilles til 

rådighed/deltagelse i ny organisation (17%) 

2. RRKK skal søge deltagelse, men bygning/organisation skal ikke ændres. (52%) 

3. Nej, RRKK skal fortsætte som hidtil. Bygninger skal ikke ændres/organisation 

bevares (29%) 



 

Der er således ikke opbakning til BTC i det nuværende format, men der kan blive 
opbakning til alternativ BTC uden væsentlige ændringer af RRKK’s bygninger og 
organisationsstruktur 

Der var ikke nogen fra klubben der meldte sig som frivillig til at bære projektet igennem fra 
RRKK’s , som var en forudsætning for at gå videre med projektet fra RRKK’s side 

 

Der var ikke yderligere indkomne forslag 

 

5. Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter 

Nuværende bestyrelse og suppleanter 
• Peder Møller – Ro-chef 

• Thorstein Hansen - Kajakchef 

• Kresten Hedegård - Kasserer 

• Kim Nielsen - Formand 

• Camilla Moeskjær - Næstformand 

• Karin Kjærgaard -Aktivitetsleder 

•  

• Charlotte Jakobsen -Suppleant 

• Karen Gudmann -Suppleant 
 

 
På valg:  

• Peder Møller (modtager genvalg) 

• Kresten Hedegård (modtager genvalg) 

• Kim Nielsen (modtager genvalg) 

• Karin Kjærgaard – (ikke på valg - trækker sig) 

• Camilla Moeskjær – (ikke på valg - trækker sig 

•  

• Charlotte Jakobsen -Suppleant (modtager ikke genvalg) 

• Karen Gudmann -Suppleant (modtager genvalg) 
 

 
Valgt til bestyrelsen: 
 

• Peder Møller (for 2 år) 

• Kresten Hedegård (for 2 år) 

• Kim Nielsen (for 2 år) 

• Jan C. Nielsen (for 1 år) 
 
Suppleanter: 

• Astrid Plougsgaard (for 1 år) 

• Karen Gudmann (for 1 år) 



 

 

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant  

Tage Sandholm og Aage Bennedsgaard blev valgt 

7. Uddeling af pokal 
 
Jørgen tog rekorden igen i år, Thorstein får pokal indgraveret 
 
Der bliver stillet en lille anerkendelse på baren i klublokalet til alle der har rundet de 
1000 km 
 

Navn km 

Jørgen Hvidberg 2041 

Karin Kjærgaard Nielsen 1285 

Else Høgh 1181 

Ejnar Møberg 1005 

 

8. Eventuelt 

Vi mangler brugervejledning til e-log – fungerer ikke ret godt på telefon – skærmstørrelsen 

tilpasses ikke. 

Forslag om at lave e-log bruger session  

Der er mange brugere på e-log der ikke er aktive men ikke er slettet pga. ellers udgår de 

af tidligere års statistik – Thorstein flytter dem nederst så de ikke fremgår når man scroller 

 

Hæng kalender op med græsslåning 

 

 

 

 

 

 

 


