Bestyrelsens beretning for 2015-2016
Foreningen har i 2015 afholdt 4 træf; de 3 træf, som vedtægterne kræver, plus et ekstra:
 Vintertræffet i Odder (50 deltagere)
 Forårstræf (Holbæk, 93 deltagere)
 Sommertræf ( Gammelmark v/ Sønderborg, 243 deltagere) Vores hidtil største træf
 Efterårstræf (Esbjerg, 86 deltagere)
En stor tak til alle de frivillige medlemmer, som hjalp med til at gøre disse træf til en succes, som
træfgruppe, medhjælpere, turledere og ikke at forglemme - de deltagere som var med til at skabe den
gode stemning på træffene.

Vores blad "Havkajak" er udkommet med 3 numre sidste år.
Også her har vi haft vort hidtil største nummer, Efterårsnummeret med 80+ sider og det blad med
suverænt flest læserbidrag.
En stor tak til den gamle bladgruppe, Niels Chr. Hansen/Lars Hector/Carsten Bøwig/Mark Lange for
arbejdet med at lave et professionelt blad i deres fritid.
Novembernummeret var samtidig afskedsnummeret for Niels Chr. og Hector, der stoppede som
redaktører med årets udgang.
Forårsnummeret er lavet med hjælp fra vores 2 nye redaktører, Anne Marie Pock-Steen og Ida Marie
Andersen, som trådte til i sidste øjeblik.
Især kasserer Lars Gjedde og webmaster Henrik Sperling har arbejdet med implementeringen af
Conventus og ændringer i arbejdsgange mht. træftilmeldinger, betaling osv, osv.
De er blevet heftigt sekunderet af Annette Sperling, der har magiske evner hvad angår Conventus.
Vi har haft gentagne virusangreb på hjemmesiden og Forum. Disse angreb betød at vi tog en hurtig
beslutning om at nedlægge Forum og flytte vores hjemmesides indhold til en standard platform som
drives og beskyttes af DGI.
Forum er savnet, og der har nu meldt sig en gruppe af 4 frivillige som vil prøve at rense Forum for
virus og genfinde informationerne.
Om Forum igen bliver en aktiv kanal må tiden vise - flere frivillige kræfter efterlyses.
Vi har arbejdet med foreningens Facebook-gruppe "Havkajakroerne", som efterhånden har overtaget
den indbyrdes medlemssnak, som foregik via vores Forum.
FB gruppen tilhører foreningen , men er principielt åben for alle med interesse for havkajakroning,
dog kun i begrænset omfang for kommercielle og halvkommercielle indlæg.
FB-gruppen styres venligt men bestemt af Jens Viggo Moesmann; tak for indsatsen.

Vi har desuden en Facebookside "Havkajakroerne" som kun bliver brugt som visitkort med henvisning
til FB-gruppen og Havkajakroernes hjemmeside.
Et interessant aspekt af den FB-diskussion, der har raset (og fortsat blusser op indimellem) er at FBgruppen nu har 2400 brugere, hvor Forum vel havde omkring 1000 og HKR har 1500 medlemmer.
Bestyrelsen har udarbejdet en Sikkerhedsvejledning for roning i forbindelse med vores træf.
Er et supplement til Træfmanualen og ligger på hjemmesiden og er foreningens officielle politik på
området.
Der har været debat/usikkerhed om turledernes ansvar for en gruppe, men som frivillig forening er vi
ikke omfattet af det skærpede arrangør-ansvar, som blev indført efter Skælskør-ulykken.
Alle træfdeltagere er kaptajn på eget skib og dermed ansvarlige for deres egen sikkerhed, hverken
foreningen eller turlederen har ansvar for hvad de enkelte roere gør.
Transportforsikring i indland og udland er etableret hos TRYG.
Dækker f.eks. din egen og andres kajakker som transporteres på din bil på forsvarlig vis uden betaling.
Policen kan ses på hjemmesiden.
Biblioteket er nedlagt pga manglende interesse for at låne bøgerne. Vi har talt om at bortauktionere
bøgerne på Sommertræffet 2016.
Bestyrelsen har haft udskiftning idet Michael Koefoed er trådt ud. Tak for indsatsen. Suppleant Karl
Jeremiassen er indtrådt i stedet.
Bestyrelsen har arbejdet hårdt i det forløbne år og vi har fortsat den positive udvikling, samtidig med
at vi har formået at bevare den ånd, der gør Havkajakroerne til noget specielt.
For at illustrere udviklingen i foreningen, har jeg været lidt i arkivet:
I 2006 rundede vi 700 medlemmer, der var 80 deltagere på sommertræffet og vores blad var en 12sidet A5 tryksag. Kontingentet var dengang 150,- pr år.
Siden da er kontingentet kun steget med 50 kr, vi har 1500 medlemmer, der kommer 300 på
sommertræf og vores nyeste blad er på 60 sider.
Alt sammen med frivillig og ulønnet arbejdskraft - Det er flot!!!

Min valgperiode udløber i dag og den nye formand vælges fremover af bestyrelsen i stedet for af
generalforsamlingen.
Det har været en spændende og udfordrende opgave, men heldigvis også med flertallets opbakning til
de ændringer, der er gennemført.
Tak for det.
Steen Slot-Nielsen
Afgående formand f. Havkajakroerne

Referat af Generalforsamling 2016 i Havkajakroerne
Tid: Fredag d. 6. maj, kl. 19.30 - 21.30
Sted: Skovshoved Havn 3, 2920 Charlottenlund
Referat:
1. Valg af dirigent
Uffe Witt, Albertslund
2. Valg af 3 stemmetællere
3 stemmetællere blev valgt
3. Valg af referent
Jette Tegner, Skovshoved
4. Bestyrelsens beretning
Formand Steen Slot-Nielsen aflægger beretning:
Beretningen kan læses andetsteds på denne side.
Konklusion: Beretningen godkendes
Følgende punkter blev fremhævet i beretningen.
Hjemmeside og herunder Forum har været udsat for voldsomme hackerangreb og er
derfor lukket. Man vil forsøge at genskabe Forum, som har/har haft stor værdi, i forhold til
deling af medlemmernes viden og erfaring. Forum havde ca. 1000 brugere
Hjemmesiden administreres i dag via DGI.
Kommunikation mellem medlemmerne sker i dag overvejende gennem FaceBook (FB).
Havkajakroerne (HKR) har en FB side og en FB gruppe, som er åben for alle med
tilknytning til kajak; der er ca. 2400 tilmeldte. Den administreres af Jens Viggo Moesmann.
Det kan konkluderes, at der er mange aktive brugere, og at der er et behov for
kommunikation og videndeling indbyrdes.
HKRs blad: Der er kommet ny redaktion med Anne Marie Pock-Steen og Ida Marie
Andersen, tak til dem som gør en stor indsats for at gøre bladet om muligt mere
inspirerende end tidligere. De har netop stået for udgivelse af blad nr. 50. Bladet er en stor
attraktion for HKR og bestyrelsen vurderer, at det læses af mange og at en del medlemmer
prioriterer HKR netop pga. bladet.
Sikkerhedsvejledning, der er kommet ny som findes på hjemmesiden. Da HKR er en
frivillig forening, er vi ikke underlagt skærpet ansvar. Den fungerer derfor efter princippet,

at alle er kaptajn på eget skib og dermed ansvarlig for egen sikkerhed. HKR kan ikke
drages til ansvar for uheld når medlemmerne er på tur på fx træf.
Forsikring, HKR har fået ny transportforsikring via TRYG.
Forsikringen dækker:
Din private kajak
En kajak lånt eller lejet til dig
Andres kajakker, der transporteres på en af vores medlemmers bil eller trailer uden
betaling
Transport med fragtmand
Gælder det meste af Europa, se police
Forsikringen dækker IKKE:
Uforsvarlig fastgjort kajak
Selve kajaktraileren/bilen
Policen findes på hjemmesiden og man opfordres til at orientere sig.
Bibliotek, HKR har haft et bibliotek som nu er nedlagt, bøgerne vil blive bortauktioneret
på et passende tidspunkt.
HKRs situation i almindelighed. På trods af stigende konkurrence fra diverse andre
interessenter omkring havkajak, så gennemgår foreningen en fortsat positiv udvikling med
stigende medlemstal: 2006 var der 700 medlemmer, 2016: 1500 medlemmer hvoraf de
300 har meldt sig til sommertræf, det indtil nu største deltagerantal.
Bestyrelsen, Michael Koefoed er afløst af Karl Jeremiassen. Formand Steen Slot-Nielsens
valgperiode udløber. Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig med ny formand.
5. Udvalgsberetninger
Karen Marie Iversen aflægger beretning fra Friluftsrådet der har særligt fokus på,
hvordan natur og friluftsliv kan spille sammen til gavn for både mennesker, dyr og natur. Et
af friluftsrådets seneste initiativer har været at afdække og beskrive regler om færdsel på
havet. Havkajakroere har været gode til at bidrage til hvordan de bruger havet.
Anne Marie Pock-Steen aflægger beretning fra bladudvalget. Ida Marie og Anne
Marie er glade for at være kommet i udvalget og har lagt en plan for hvordan de kan være
med til at præge bladet. Rie understreget at bladet først og fremmest er et medlemsblad
og det skal derfor leve af indlæg fra medlemmerne. De vil selv gerne bidrage med artikler
om:
”Vis os dit rovand/meet the locals” og ”vis os din klub, hvad karakteriserer i særlig grad
netop din klub”.
Herudover vil de sætte fokus på opskrifter med ingredienser fundet i naturen på
kajakturen.
6. Regnskabsaflæggelse v/ kasserer Lars Gjedde (Se regnskab for alle detaljer)
Regnskabet godkendes uden kommentarer.
Beretningen har særligt fokus på udgifter forbundet med udgivelse af bladet.
Det er relativt dyrt at trykke og distribuere og samtidig er det ikke nemt at skaffe
kajakrelaterede annoncører .

Karen Marie Iversen foreslår at Friluftsrådet søges om tilskud til drift af foreningen.
Det blev oplyst, at der fortsat er mulighed for at søge støtte til bladet via Bladpuljen.
Bladet er som nævnt under formandsberetningen centralt for HKR og der arbejdes på at
finde løsning på den fortsatte produktion af bladet.
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet fra medlemmer.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mulighed for at hæve
kontingentet til max. 300 kr fra næste kontingentopkrævning (januar 2017)
Baggrunden er, at vi uden layouter og annonceansvarlig står over for en ny situation med
vores blad, som er et vigtigt omdrejningspunkt for foreningen og dens medlemmer.
Vores hjemmeside har desuden fået ny skikkelse og det må forventes, at vi bliver nødt til at
købe professionel hjælp for at indbygge forskellige tekniske features.
Forslaget vedtages ved afstemning, alle for og ingen imod.
8. Forelæggelse af budget med enkelte kommentarer
9. Fastsættelse af kontingent for næste år
Se punkt 7.
10. Valg til samtlige bestyrelsesposter, der er på valg
På valg er:
1. Lindis Mikkelsen udtræder
2. Henrik Sperling
3. Steen Slot-Nielsen

Erstattes af Bolette Fokdal, Holbæk
Genvalgt
Genvalgt

Ingen i forsamlingen har kommentarer og de nævnte vælges hermed.
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle for 1 år.
Suppl. 1: Rie Iversen udtræder
Erstattes af Carsten Ramsdahl Rohde, Møn
Suppl. 2: Ledig
Bjørn Thomsen, Holbæk indtræder
Revisor: Jens Viggo Moesmann modtager genvalg
Revisorsuppleant: Andy Foran modtager genvalg
Ingen i forsamlingen har kommentarer og de nævnte vælges hermed.
12. Eventuelt
Intet til dette punkt.

Herefter takkede dirigenten de fremmødte og hævede generalforsamlingen.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde d. 28.05.2016 konstitueret sig således:
Formand
Kasserer
Sekretær
Webmaster
Best.medl.
Best.medl.
Best.medl.
Suppleant
Suppleant

Bent Hausted Laursen, Esbjerg
Lars Gjedde, Værløse
Anette Svendsen, København
Henrik Sperling, Skærbæk
Bolette Fokdal, Holbæk
Karl Jeremiassen, Varde
Steen Slot-Nielsen, Århus
Bjørn Thomsen, Lejre
Carsten Ramsdahl Rohde, Stege

