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Generalforsamling i Sundby Kajakklub, forår 2013 

 

Tirsdag d. 26. marts 2013 

30 medlemmer til stede, alle stemmeberettigede. 

Referent: Annette Elmue 

Formanden indledte med at byde velkommen til denne generalforsamling der måske er den sidste i disse 

omgivelser. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lene Eifer som dirigent. Der var ikke andre kandidater, og hun blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig og opfordrede til 

at generalforsamlingen ville foregå i en god ånd hvor det ikke bliver nødvendigt at bruge klokken. 

 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 

Dirigenten konstaterede at protokollen har været tilgængeligt i klubben og på hjemmesiden. Der var ingen 

kommentarer eller spørgsmål til protokollen. 

Protokollen blev godkendt. 

3. Formandens beretning 
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Tilføjelser til beretningen: 

• Connie blev også nr 3 i dameklassen. 

• Ergometer-DM: Peter: 35-45 

• URO: mellem 4 og 14 URO’er. Vi har fået mange nye på det seneste 

• Støtteforeningen har bevilget penge til Portugal 

 

Til den efterfølgende debat om beretningen, var der følgende kommentarer og spørgsmål: 

I forhold til byggeprojektet: 

Der blev spurgt til klubbens samarbejde med arkitekten med henvisning til at ARK har oplevet stor 

utilfredshed med byggeriet efterfølgende. Formanden svarede at vi har en helt anden dialog med vores 

arkitekt som, i modsætning til ved ARK’s byggeri, ikke er beskikket af kommunen. Vores byggeri er desuden 

mere simpelt. 

Der blev spurgt til eventuelle planer for vindmølle, de eksisterende solfangere på taget osv. Bestyrelsen 

svarede at der er tænkt flere solfangere ind, men projektet er ikke inklusiv alternativ opvarmning. 

Regeringen har ændret tilskudsregler for elpaneler osv, og det gør bl.a tanken om en vindmølle meget dyr. 
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Der blev spurgt til ungdomsroernes færden i klubben i perioden hvor det meste af grunden er omdannet til 

en byggeplads. Formanden svarede at vi endnu ikke kender alle detaljer, men at der kommer en skitse over 

arbejdspladsen, og at der selvfølgelig bliver spærret ordentligt og tydeligt af. 

Den foreløbige tegning over husets indretning blev diskuteret, og der kom flere input til hvordan det bedst 

muligt indrettes. Antallet af toiletter og brusere blev diskuteret samt placering af omklædningsrum. Også 

indretningen af kajakopbevaring blev diskuteret. Det blev bla foreslået at vi indretter et særskilt rum til 

pagajer samt en ny indretning af det eksisterende bådeskur. Der er ikke umiddelbart tænkt flere 

kajakpladser ind i projektet, men en fase tre inkluderer træningssalen, så det vil være muligt at tænke flere 

pladser ind her. I det nuværende bådeskur er der ikke umiddelbart plads til at ændre indretningen sådan at 

der bliver plads til flere kajakker. Det blev foreslået fra flere kanter at der bliver nedsat et udvalg der skal 

beslutte indretningen i den nye del af huset.  

Herefter blev beretningen sendt til afstemning, og den blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der blev præsenteret på væggen via projektor. Regnskabet 

er underskrevet hvilket dog ikke fremgik af den udgave der blev fremvist på væggen, men det fremgik af de 

uddelte kopier. 

Kassereren gjorde følgende kommentarer til regnskabet: 

Vi afsætter 50 kr pr medlem pr måned til ”byggekontoen”. De nye medlemmers kontingent går også hertil, 

så det har i 2012 givet 96.500 kr. 

Der er færre restancer i 2012 end tidligere. Der er også betalt færre bøder hvilket skyldes overgangen til 

Nets som har givet kassereren udfordringer med at opkræve dem. 

På udgiftssiden var der følgende uddybninger: 

Startpenge: Klubben betaler medlemmers deltagelse i kreds- og forbundsmesterskaber, samt 

ungdomsroernes deltagelse i løb generelt. 

I 2012 har vi på telefonen alene betalt abonnement, der har ikke været forbrug. 

Vi har ikke købt gas i 2012. Vand udgør 5.724 kr, og dermed udgør el ca 21.000 kr 

Vi har sparet 4.600 kr på renovation da vi er gået over til et privat firma frem for at kommunen henter 

affald hos os. 

Inventar dækker også køb af en ny bådmotor i 2012. 

Det efterlader et overskud på 68.931.  

Der blev spurgt til om vi fik dækning fra forsikringen da den gamle motor blev stjålet. Svaret er at  

den var 18 år gammel og intet værd. 
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Herefter blev det reviderede regnskab sendt til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 

Der er ikke et formelt punkt på generalforsamlingens dagsorden til at gennemgå et budget. Bestyrelsen 

ville dog gerne gøre nogle bemærkninger til det budget der udarbejdes samt forklare den store afvigelse fra 

budgettet til regnskabet for 2012. Forsamlingen godkendte at det blev gennemgået under dette punkt. 

Næstformanden gennemgik budgettet og forklarede følgende i forhold til det store overskud på 

driftsregnskabet for 2012: 

1. Vi har lavet lineære fremskrivninger på reparation og vedligehold. Der er brugt 25.000 kr mindre 

end budgetteret, og det er bla på klubhuset som vi ikke vil ofre penge på at renovere når vi snart 

får et nyt 

2. Vi har lavet en konservativ fremskrivning af medlemstallet 

3. Der er færre restancer i 2012 end tidligere 

Næstformanden fremlagde budget for 2013. Vi arbejder stadig med en forsigtig fremskrivning af 

medlemstallet af hensyn til finansieringen af klubhusbyggeriet. Men vi har opskrevet forbruget på 

aktiviteter og afsætter fortsat penge til kurser til bla trænere og instruktører. Vi har allerede købt en båd og 

forventer at købe seks nye pagajer, men holder ellers lav profil på indkøb indtil byggeriet er færdigt. 

 

5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde 

Bestyrelsen foreslog ikke ændringer i bødestørrelse. Kassereren gjorde opmærksom på at det er meget 

besværligt at opkræve bøder efter at vi er gået over til Nets. Det plejer at indbringe ca 10.000 kr, så det er 

en betydelig post.  

Det blev foreslået at vi kan tage en model i brug hvor bøder opkræves forlods, og så udbetales til dem der 

møder op.  

Der var ikke andre forslag til bødestørrelsen, og dermed er den uændret. 

 

6. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde foreslået følgende ændring af lovene: 

§6, næstsidste linje udgår:  

”Kassereren kan ikke selvstændigt disponere over klubbens midler.”. 

I stedet indsættes: 

”Foreningen tegnes af formanden. I den daglige drift kan kassereren disponere frit i forhold til det af 

bestyrelsen vedtagne driftsbudget. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af 

generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse godkendes af generalforsamlingen.” 

Den udsendte begrundelse blev læst op af dirigenten. 
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Der blev spurgt til om det er nødvendigt for en byggerådgiver at kunne disponere over de midler der skal 

bruges på klubhusbyggeri. Svaret er det ikke er nødvendigt for os med den finansieringsmåde vi arbejder 

med. 

Der blev spurgt om bestyrelsen har overvejet en bestyrelsesansvarsforsikring. Bestyrelsen svarede at det er 

blevet grundigt undersøgt hos både DKF og DIF, og at det er en type forsikring der bruges meget i 

boligforeninger, men ikke i frivillige foreninger hvor det eneste fortilfælde med en domsfældelse drejede 

sig om helt uhyrlige fremskrivninger. 

Forlaget blev herefter sendt til afstemning hvor det blev vedtaget. 

 

7. Valg:  

Til bestyrelsen: 

Næstformand: Andy Ludwig modtog genvalg. Der var ingen modkandidater. Han blev valgt 

Kasserer: Ruth Stefansen modtog genvalg. Der var ingen modkandidater. Hun blev valgt 

Siden efterårets generalforsamling i 2012 har bestyrelsen haft en vakant sekretærpost. I løbet af vinteren 

har bestyrelsen suppleret sig således at Annette Elmue er rykket ind på sekretærposten. Dette blev 

godkendt af forsamlingen. Det efterlader således en vakant bestyrelsesmedlemspost. 

Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard blev valgt  

2 revisorer: Ida Andersen og Lene Eifer modtog genvalg. Der var ingen modkandidater, og de blev valgt. 

3 roudvalgsmedlemmer: Annette Elmue, Ebbe Møller, Connie Beutel Møller og Martin Grønbæk modtog 

alle genvalg. De blev valgt. 

Festudvalg: Susanne Lassen ønskede ikke at fortsætte, og Malene Linderoth har meldt sig ud af klubben. 

Andy Ludwig og Niels Ringgaard stillede op med tanken at skabe et festudvalg i bestyrelsesregi. De blev 

valgt 

8. Fremtidig virksomhed 

Vi mangler instruktører til årets begyndere idet nogle af de instruktørerne der har trukket et rigtigt stort 

læs, har trukket sig. Trods byggeprojektet er der stadig planer om at optage nye medlemmer i år. Vi har 

nemlig lånt Det Maritime Ungdomshus til instruktionen i år. Planen er at der holdes åbent hus d. 27. april, 

introweekend: 3.-5. maj samt 8.-9. Juni, og herimellem torsdagstræning. 

Sidste år kunne vi dårligt samle et hold nye. Bestyrelsen diskuterer stadig om prisen skal være den 

sædvanlige under de skrabede forhold i år midt i byggeprojektet. 

Det ekstraordinære på aktiviteterne falder ikke i år, vi skal holde gang i de sædvanlige aktiviteter som 

handicap, klubmesterskaber osv for at fastholde dagligdagen i klubben, men ellers koncentrerer vi os om 

byggeriet af nyt klubhus. 

Bestyrelsen har ikke svar på ret mange ting i øjeblikket, men lovede at skrive ud på mail hver gang der er 

nyt, ikke mindst hvad angår adgangsforhold osv under byggeperioden. 
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9. Eventuelt. 

Susanne Lassen rettede en stor ros til bestyrelsen for alt det arbejde der bliver lavet i byggeprojektet og 

som fondraisergruppen har fået indblik i via deres arbejde. 

Der blev suppleret med at det også gælder diverse udvalg.  

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden som førte an i et seksfoldigt leve for 

Sundby Kajakklub. 

/Slut 


