
Informationsmøde 
Orientering til Ungdomsafdelingens medlemmer 
13.06.12 
 
Hermed følger referat fra orienteringsmøde for ungdomsafdelingens medlemmer og deres forældre.  
Der blev indkaldt til mødet for at informere, især forældre, om hvad der sker med ungdomsafdelingen. 
 
Faktum er, at der er samarbejdsproblemer mellem ungdomsafdelingen for kajak og bestyrelsen i Ringsted 
Roklub. 
 
Ungdomsafdelingens instruktører og ledelse ville med mødet prøve at bringe klarhed over, hvor de står i 
forhold til deres visioner med afdelingen.  
Roklubben har formuleret en vision for klubben overordnet, men denne harmonerer umiddelbart ikke med 
ungdomsafdelingens tilgang til idræt med unge (se bilag 1).  
 
Instruktører og ledelse præsenterede, hvordan de ser ungdomsafdelingen skal komme videre, så de unge får 
det mest optimale udbytte af deres medlemskab. Dette både i forhold til de sociale aspekter og de 
idrætsmæssige aspekter. 
  
Fremmødte forældre fik mulighed for at stille uddybende spørgsmål og komme med deres input til 
løsningsforslag, så ungdomsafdelingen kan komme videre, på bedst mulige måde for alle parter. 
 
Det blev besluttet, at sende referatet af mødet til de forældre, der ikke havde mulighed for at være tilstede, 
for herigennem at oplyse om ungdomsafdelingens fremtid.  
Der opfordres desuden til deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling der gennemføres 26. Juni 2012, 
for herigennem at tale med den siddende bestyrelse om kursen fremadrettet, idet forældrekredsen gerne vil 
have en åben dialog med bestyrelsen. 
 
Der er et klart ønske om, at ungdomsafdelingen får deres egen vision og strategi, eget budgetansvar og mere 
indflydelse på hvorledes forretningsgangen skal være i ungdomsafdelingen. 
Dette kunne pege i retning af, at der bør ske en opdeling mellem kajak og roning, evt. med en selvstændig 
kajakklub. Forældrekredsen vil især gerne drøfte hvordan vores unge får de bedste muligheder i klubben for 
deres fritidsliv. 
 
Ungdomsafdelingens instruktører fortsætter med træningen frem til den ekstraordinære generalforsamling i 
Ringsted roklub.  
 
Der har endnu ikke været konstituerende generalforsamling for den ny kajakklub og denne vil heller ikke 
blive gennemført, førend roklubben har haft ekstraordinær generalforsamling 26. Juni. 
 
Der er pt. to forældre der har meldt sig til at indgå i et fremadrettet samarbejde med en ny bestyrelse for den 
kommende kajakklub, med det formål at sikre, at det er de unge der er i centrum, også i en eventuel 
udfordrende opstart.  
Derudover vil de deltage i den ekstraordinære generalforsamling, for at gå i dialog med roklubbens 
bestyrelse omkring fremtiden for den ny kajakklub, i forhold til at give de unge den bedst mulige start. 
 
Vi håber at I som forældre vil give Jeres input med, ved at møde op d. 26. Juni 2012. 
 

Venlig hilsen 
 
Nadia C. Buhl     Lotte Vestermarken 
(forældre)     (forældre) 
 
 
PS: vi opfordrer til at følge med på http://www.ringstedroklub.dk/  
  

http://www.ringstedroklub.dk/


Bilag 1 
Ved Roklubbens generalforsamling i 2012, fremgår følgende af formandens beretning: 
 
 
” 200 MEDLEMMER OM 2 ÅR 

Med det nuværende antal medlemmer, er der ikke megen plads i budgettet til andet end den daglige drift, derfor 
er medlemstilgang nødvendig. For at nå dette mål, formulerede vi nogle delmål. 

VISIONER OM KLUBHUS – TILTRÆKKENDE 

Vi var alle enige om, at klubhuset og grunden omkring trænger til en forskønnelse, så der er rart at være for 
klubbens medlemmer, men også for at virke indbydende for nye medlemmer. 

RRK ER SYNLIG PÅ MIDTSJÆLLAND 

Med klubbens placering 5 km fra centrum og med et betydeligt opland, er det vigtigt, at vi bliver meget mere 
synlige. 

STRUKTURERET TRÆNING 

Der er behov for træning på forskellige niveauer i de forskellige discipliner, hvilket nødvendiggør, at vi har 
mange instruktører og velorganiseret træningstilbud.”(…) 

“Klubbens liv og aktiviteter afhænger af medlemmernes indsats og deltagelse. Bestyrelsen har rigeligt arbejde 
med den daglige drift (ved siden af sit professionelle arbejde). Det vil være så dejligt og så velkomment, hvis 
medlemmerne foreslår og arrangerer ture, udflugter, arrangementer m.v. i klubben. Er der praktiske 
spørgsmål, vil bestyrelsen gerne være behjælpelig. Men - en klub er aldrig mere levende og aktiv, end klubbens 
medlemmer gør den til.” 

I det arbejde der er lavet I det forgange år fra bestyrelsen, fremgår der følgende af referat fra 25.11.2011: 

“Bestyrelsen 
ønsker at udvide medlemsgruppen +30 år. Bestyrelsen arbejder nu med at 
få skaffet flere instruktører til voksenkajak og ny indretning af 
bådhal.” 

 

 
  



Uddrag af Ungdomsafdelingens visioner, på baggrund af modtaget information på orienteringsmødet 
13.06.12: 

“Vision: Ringsted ungdomskajak vil til enhver tid være en afdeling for alle medlemskategorier, uanset det 
enkelte medlems ambitionsniveau i relation til selve kajakroningen eller det sociale element. 

Værdier: 

Initiativ: Vi er på forkant og forsøger at være fremme med nye tiltag. 

Begejstring: Vi skaber glæde for at samarbejdspartnerne og os selv. 

Omhyggelighed: Vi lægger vægt på kvalitet og troværdighed i alle gøremål. 
 
Resultatorienteret: Vi arbejder altid målrettet mod at nå vores mål. 
 
Målsætninger for ungdomsafdelingen er: 
Sportslige mål:  
Der skal arbejdes for at sikre strukturerede tilbud til børn og unge og voksne og samtidig løbende øge 
medlemstallet. 
Vi skal være repræsenteret ved mange forbundsarrangementer 
Vi vil prioritere rekruttering og faglig udvikling af instruktører og hjælpere højt. 
Vi lægger vægt på t tilbyde aktiviteter med fokus på både oplevelser og sundhed 
 
Dette munder ud i følgende strukturerede træningstilbud: 

- Roning tilbydes 2 gange om ugen for et friluftshold (motion/naturoplevelser/sociale aktiviteter) med 
forældredeltagelse 

- Roning tilbydes 3-4 gange om ugen for et udviklingshold (træning/kaproning/sociale aktiviteter). 
- Roning og træning tilbydes 4-7 gange pr. uge for kaproere. 
- Vinteraktiviteter tilbydes alle ungdomsroere 2 gange om ugen. 
- Træningskurser med mulighed for at lære om styrketræning, roteknik, træningsprogrammer og 

cirkeltræning. 
- Brug af gæsteinstruktører f.eks. fra landsholdende 
- Samarbejde med andre klubber lokalt og regionalt. 

 
Mål for synlighed: 

- Ledere og trænere skal bidrage til at klubbens omdømme bliver og forbliver positivt 
- Vi skal profilere klubben i kajakkredse 
- Vi skal profilere klubben i hele vores lokalmiljø i Ringsted 
- Vi skal bidrage til at medlemmerne deltager i profileringen af klubben 

 
Dette betyder: 

- Der skal være et samarbejde med kommunens idrætskonsulent og skoler mhp. skolebesøg fra 
skoleklasser. 

- Attraktive åbent-hus dage, deltagelse i Sjov sommer og dagskurser for unge og deres forældre,, der 
markedsføres godt og grundigt og i god tid via alle medier. 

- Attraktive klubfoldere og brochurer til uddeling til interesserede  
- Holde klubbens interessenter og ungdomsmedlemmer velinformerede via hjemmeside og nyhedsbreve.” 
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