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Ordinær generalforsamling – referat 
 
  
Den 2. februar 2022 kl. 19.00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Langå Kajakklub  
i Kulturhuset Langå. Fremmødt var 10 klubmedlemmer samt 5 fra bestyrelsen.  
 
Dagsorden     
 
1. Valg af dirigent og referent. 

Som dirigent valgtes Bjarne Larsen 
Som referent valgtes Lars Hagensen 

 
Bjarne takkede for valget og konstaterede at indkaldelsesvarsel og formalia er godkendt.  

 
2. Formandens beretning 

Formanden indledte med at konstatere at der var sket en del i klubben i 2021. Klubben har nu 3 
instruktører som færdiguddannede i DGI-regi, samt 1 som mangler sidste modul. Det betyder at 
klubben nu selv kan afvikle begynderkurser. Klubben har endvidere erhvervet sig en kajaktrailer. I 
løbet af året har bestyrelsen vurderet, at der på sigt kunne blive tale om at udvide kajakhuset med 
50% i stil med den nuværende bygning. Dette kræver en accept af Langå Bådelaug. En forespørgsel 
ved LB har dog ikke umiddelbart været positiv. LB mente at kajakklubben skulle vise sin berettigelse 
over en længere periode først. I september har vi efter ønske flyttet pontonbroen nærmere 
kajakhuset til ophalerstedet. I starten af året har vi oprettet et aktivitetsudvalg. Dette har ikke 
fungeret tilfredsstillende, da udvalget har manglet ressourcer til at løfte opgaven selv. Derfor er 
aktivitetsudvalget nedlagt og i stedet erstattet af ad-hoc ansvarlige hjulpet af bestyrelsen for 
koordinering. Dette er afprøvet med succes ifm. rullekursus i februar. Klubben har eksekveret 
udmeldelsen af Dansk Kano og Kajak Forbund og er nu kun medlem af DGI. Klubben har oplevet en 
lille stigning af medlemstallet. Klubben vil gøre en aktiv indsats for at fastholde begyndere i klubben. 
Det er planen at der skal indkøbes yderligere 4 klub havajakker og grønlænder pagajer. Dette gør os 
selvforsynende af kajakker ved begynderkurser. Klubbens 2 børnekajakker bliver tilsidesat på stand 
by, for at give plads til de nye. Det betyder at kajakhuset er fuldt optaget. Bestyrelse undersøger  
muligheden for nyt kajakbooking system. På opfordring undersøges det for muligheden at etablere 
et system for nemmere ind- og udstigning af kajak på den nye pontonbro.  
Adspurt forsamlingen var der ingen spørgsmål til beretningen, den var hermed taget til efterretning.          
 

3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet 
Poul Jørn Lund fremlagde klubbens 2021 årsregnskab. Indtægter på 87.870,- kr. og udgifter på 
73.379,- kr. hvilket giver et overskud på 14.491,- kr. Regnskabet er godkendt af revisor og er 
underskrevet af bestyrelsen. Ingen havde spørgsmål eller indvendinger til regnskabet. 
 
Fremlæggelse af budget 
Poul Jørn Lund fremlagde budget som viser en indtægt for året på 126.100,- kr. – gennem 
kontingent, bådpladsleje og forventede sponsorater. Udgifter på 113.848,- kr. hvilket vil give et 
overskud for året på 12.252,- kr. Ingen havde spørgsmål eller indvendinger til budgettet. 
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4. Eventuelle beretninger fra udvalg 
Heidi Fonnesbek berettede om påtænkte aktiviteter for året, og henviste til opdateret kalender på 
klubbens hjemmeside. Der er planlagt pt. 3 klubture, hvor gode forslag modtages gerne fra 
medlemmerne på kajakklub@outlook.dk Herudover er der selvredningskurser, 
begynderuddannelser, standerhejsning og standerstrygning mm. på programmet. Tove og Bjarne 
undersøger bl.a. mulighederne ved Hald Sø, samt et besøg hos Voer Færgested Kajakklub.  

 
   
 

5. Behandling af indkomne forslag   
Ændringer af klubbens vedtægter ved Bjarne Larsen. Bjarne har vurderet at klubbens vedtægter 
bærer præg af, at de er skrevet for en nystartet kajakklub samt at de var lidt ustrukturerede og 
steder uklare. Derfor udarbejdede BL et opdateret udkast, som er udsendt til medlemmerne 
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. De fremmødte medlemmer stemte alle – med 
applaus til Bjarne – for udkastet, som herefter vil blive gældende som klubbens vedtægter.     

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer som er på valg 

 
Tove Nielsen – genvalgt 
Lars Hagensen – genvalgt 
Revisor Dennis Drejdal – genvalgt 
Suppleant Brian Steffensen – genvalgt 
 

7. Eventuelt 
Spørgsmål:  
Hvorvidt instruktørerne er dækket af skadesforsikring? – Dette undersøges af bestyrelsen. 
 
Er der plads til flere medlemskajakker i kajakhuset? – Alle pladser er optaget. 
 
Arrangeret mere end ét selvredningskursus? – Nej, ikke pt. på grund af begrænsede instruktør 
ressourcer. På snarlig invitation er der mulighed for at skrive en forhåndsinteresse. 
 
Hvordan vælger man en stabil kajak? – Råd: Se stabilitetsklasse eller vurdér ud fra vægt og bredde. 
Jo tungere og bredere desto mere stabil. 
 
Orientering:  
Som passiv medlem har vi mulighed for at købe nøgle til adgang i LB klubhus. (100,- kr). 
Henvendelse til Poul Herström Langå Bådelaug. 
 
Kajaktrailer lås – nøglen er identisk med nøgle til kajakhuset.   
 
Tove efterlyser frivillige til arbejdsdag den 26/3 (Opgaver i området omkring kajakhuset) 
Kajakklubben har forpligtiget sig til at hjælpe Langå Bådelaug denne ene dag om året. 
 
 
 
Bestyrelsesformanden takker for deltagelse. 
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Referent:     Dirigent: 
Lars Hagensen    Bjarne Larsen 
 
 
__________________________   ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


