Pressemeddelelse.

26 medlemmer var mødt op, da Løgstør Ro- og Kajakklub afholdt generalforsamling søndag den 6/4.
Man startede med at mindes æresmedlem Søren Gregersen, der døde i december måned 2013.
Herefter standerhejsning og efterfølgende generalforsamling, hvor John Nielsen traditionen tro, blev valgt
til dirigent.
Mogens Lynge aflagte beretning og regnskab for 2013 og på valg var Gudrun Kjær og Inge Marie Regnar.
Ingen af dem ønskede genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Per Clausen og Eva Søjberg. Karina Boller er valgt som suppleant.
Revisorerne T. Frank Sørensen og Per Clausen ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt som revisorer blev Tonni Iversen og Marie Henriksen. Suppleant Helge Tjell.
Beretning 2013
I 2013 har vi været så heldige, at vi kunne holde status quo m.h.t. medlemstal. Den store fremgang fra 2012 blev
bibeholdt, endda til den gode side. Det er jo altid spændende, når en ny sæson starter og girokortene udsendes og
se, om alle igen betaler, eller om nogen siger fra. Vi har været heldige og nu – umiddelbart før vi udsender for den
kommende sæson – er vi fortrøstningsfulde. Vi ved, at mindst 15 – 20 medlemmer melder sig ud eller har gjort det,
men vi står også med en liste på 12 allerede nu, på nogen som gerne vil starte og være medlemmer. Så ingen grund
til klage.
Vi har fundet ud af, at vinter arrangementer skal vi holde os fra. De år vi prøvede det, var der ikke tilslutning og
det planlagte, blev ikke til noget. Det har vi droppet og vi vil i fremtiden satse alt på, at roklubben er en
sommerklub, med sommeraktiviteter. Det betyder, at vi i denne sæson vil arrangere mere fællesroning og flere
klubaftner – fællesroning tirsdag aften og endvidere formiddags–og eftermiddagsroning, som nærmere
programlægges, i den kommende uge. Også grillaftner med en kort tur på vandet med efterfølgende tændt grill på
terrassen med pølser og øl/vand/vin. Plan for sommer ture, hvor der er tale om fire fastsatte og hvor resten
varsles, når man kender vejrudsigten for den planlagte aften eller weekend.
Det er i de fede år, man skal investere. Og det har vi gjort. Vi har købt tre ny havkajakker i sædvanlig god
kvalitet samt to børnekajakker i samme. Der er investeringer for godt kr. 55.000,oo og derudover har vi opført
skur bag ved klubben, hvor vi har plads til 12 kajakker. Her er der tale om en investering på godt kr. 30.000,oo.
Dette også for at imødekomme vore medlemmers ønske om, at en privat kajak kan opbevares hos og, kan
imødekommes. Endnu har vi ikke sagt nej.
I den forbindelse siger vi tak til stenhugger Bengtsson og hustrus mindelegat, som har støttet os med kr.
25.000,oo, Vesthimmerlands Kommunes Ungdomspulje med kr. 10.000,oo og vores andel af byfesten, kr. 5800,oo, i
alt kr. 40.000,oo ud over kontingentet har gjort det hele nemmere.
I bestyrelsen er vi glade for, at vi nu har både plads og materiel, som er tids varende for klubben. Med 12
havkajakker, to børnekajakker, to surfkajakker samt tre turkajakker er vi der, hvor klubben godt kan prale med
det vi har og den orden der i vores haller og vores materiel. Vi kan også glæde os over, at selv om vi en dag får
tilbagegang i medlemsskaren, så kan vi økonomisk også bære det. Vi står ikke for de store fremtidige
investeringer, så i princippet har vi et nulpunkt i økonomien ved godt 50 medlemmer, og det er ikke umiddelbart
forestående.

I 2013 har 387 roere været på vandet 82 gange. Det er næsten det samme som sidste år, dog lidt færre. 942
kajakroere hyggede sig meget på vandet mod 1252 året før, Det er over 300 mindre, end sidste år, måske fordi
det gode vejr lod vente på sig.
Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport, Dansk kano og Kajak samt D.G.I.
Til slut vil vi hylde vort medlem, Frank Elnef, der i 2013 vand kajakløbet Fyn rund i sin klasse.

