
Referat af Efterårsgeneralforsamling i Sundby Kajakklub 25/10-2016. 

 
Dagsordenen var blevet udsendt på e-mail og opslået i klubben og på klubbens hjemmeside d. 
10/10-2017. 
 

Dagsordenen lød jf. klubbens love: 
 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af protokol fra seneste generalforsamling. 
3. Formandens beretning. 
4. Oversigt over økonomi. 
5. Fastsættelse af kontingent, samt indskud for kommende år. 
  
6. Indkomne forslag. 
7. Valg til bestyrelsen: 
 
 Formand: Ulla Stuart modtager genvalg 
 Sekretær: Annette Elmue modtager genvalg 
 Bestyrelsesmedlem: Sascha Nicolajsen modtager genvalg 
 
8. Vintersæsonens program. 
 
9. Eventuelt. 
 
- 
 

Referat 

Generalforsamlingen begyndte kl. 1900, hvor formanden bød velkommen. Der var 15 fremmødte, 
som alle var stemmeberettigede. 
 

1. Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Lars Klingenberg som dirigent– Lars blev valgt uden modkandidater. 
 
Lars kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jf. ovenfor. 
 

2. Godkendelse af protokol fra seneste generalforsamling 
 
Der var ingen kommentarer og protokollen blev dermed godkendt. 
 

3. Formandens beretning 

 
Formanden gav sin beretning som slideshow. Den er skrevet ud som følger: 
 

Sportslige aktiviteter 

Vi har i år haft følgende ud af klubben-oplevelser: 



Mølleåens Blå Bånd – 10 deltagere far SK 

Klubtur til Bagsværd med nybegynderne 

Masters VM i Brandenburg: Ebbe og Connie deltog i K2-mix og i deres respektive K1’ere. 

DM maraton: Ebbe og Connie blev hver især nr. 2 i hhv. Damer 50+ og Herrer 65+ 

Og ellers har ’vi’ (mest  Ebbe & Connie, men også andre) deltaget  Ry K2-mix, Guldborgsund, Sorø 
Marathon, Dalsland 

URO-mesterskaber: Vi valgte i år at lave et mesterskab for ungdomsroerne i stedet for vores 

traditionelle (ikke særligt godt besøgte) klubmesterskaber. Det blev til et ’langt’ løb (200m) hvor 

vinderne blev:  

 Nr. 1, Loke Nr.2, Natasja, Nr.3 Coco  

og et knock-out-ræs, hvor vinderne blev: 

 Nr. 1, Loke Nr.2, Natasja, Nr.3 Emma  

Ved standerstrygningen blev der overrakt Sundby trøje og klubnål til alle vinderne.  På dagen 

hyggede vi med pølser m. brød sammen med forældre og klubkammerater der var kommet for at 

heppe. 

Handicapvinder 2016 

Det har været en forrygende sæson. Det sædvanlige med ”det er tirsdag aften, og vejret er rigtig 
dårligt mellem kl. 19 og 20” så vi ikke så meget til i år. Der var mange gode tirsdagsaftener med 
lune temperaturer og pæne vindforhold. Måske det også afspejlede sig i deltagelsen. Det er nemlig 
den bedste deltagelse siden 2012 på mange punkter: 

 Vi har været mellem 21 og 38 deltagere hver gang (det er både højeste minimum og højeste 
maksimum siden 2012) 

 Gennemsnitligt var der 31 deltagere pr gang (højeste gennemsnit siden 2011) 

 I alt har 59 SK-medlemmer deltaget 

 Vi har haft 17 gæster fra 5 klubber 

 Samtlige af årets 11 nybegyndere har været med mindst 1 gang 

Og her har vi så vinderen af årets handicapturnering: 

 

Peter Anton Sørensen – Stort tillykke! 

 

ASR 16 

FINT vejr! 207 deltagere.  

Alt klappede, trods at jeg måtte smide håndklædet i ringen pga. min mors situation. Det tegner til 

gengæld godt for det fremtidige arbejde med dette arrangement. Det skal deles ud på andre eller 

flere hænder, i sær i den forberedende og ledende del. Bestyrelsen vil over vinteren finde en måde 

at håndtere dette på.  



Medlemmerne må meget gerne ytre sig om hvordan vi ser fremtiden for løbet og arbejdet med 

det. 

Projekt klubhus 

Hvad havde vi på listen: 

 Afklare muligheder for kloakering – ’Just do It’ 

Vi fik i foråret mandat til at tage et rentefrit lån i DIF til dækning af udgifterne ved etableringen. Vi 

forventer selv at dække med 50.000 kr. ’Just do it’ har været lidt udfordret af 

ansøgningsprocesserne i Københavns Kommune og vores leverandørs leveringshastighed i forhold 

til det. Lige nu er status at vi mener at have leveret al nødvendig dokumentation, og når det er 

godkendt af kommunen. Regner vi med Taxbøl går i gang ned arbejdet. 

 Etablering af terrasser og Udbedring af forgrunden 

Bestyrelsen mener det er kandidat til Klubhuspuljen 2017! Projekt til > 250.000 kr. 

Den har ligget stille, men vi vil tage fokus på det i vinter.  

 

Diverse 

 Udlån af klubben til private medlemsarrangementer: 

 

Vi har fået 3 ansøgninger om lån af klub i dette efterår, hvor af vi har kunnet imødekomme 

2 af disse.  Generelt vil vi godt bede om at I respekterer regelsættet i ansøgningerne, så 

bestyrelsen ikke skal sidde med beslutninger om gradbøjninger af de vedtagne rammer. 

 Vi er pt. 161 medlemmer, der er indmeldt 27 nye i år og der er 15 udmeldelser. 

 Kontingentindbetalingerne går fint, der er KUN 9, der endnu ikke har betalt. 

 Ro-protokolsystemet ’Rokort.dk’ er indført og anvendt af de fleste medlemmer denne 

sæson. Desværre er der ind i mellem forbindelsesproblemer med nettet. Vi opfordre at 

man bruger systemet og at man ved nedbrug bruger bogen som note, så man næste gang 

kan overføre KM til Rokort.dk. Vi tænker at forbedre navngivningen af kajakkerne evt. med 

angivelse af type, så man lettere kan finde bådene i systemet. 

 Styr på vores kajakker: 

Vi vil se om ikke vi kan få lidt mere styr på vores klubbåde - både hvad vi har og hvor de 

ligger – og få repareret så alle kommer i drift. Vores målsætning er stadig at have klubbåde 

der svare til behov, både til de nye og til dem der gerne vil udvikle sig i sporten.  Vi vil også 

sikre at vi for gjort vores ’Regler for brug af klubbåde’ tilgængelige for alle. 

Farvel til et kært medlem – Ida Andersen, har været medlem siden 1953 og gennem alle år en 

aktiv roer og karismatisk klubkammerat. De sidste år var præget af et skrantende helbred og 

selvom Idas skikkelse svandt ind på det seneste, efterlader mindet om en god klubkammerat og en 



sej sportskvinde og rollemodel et betydeligt tomrum. 

STOR TAK!!! til de sidste par års festudvalg (William, Katrine og Malene), som trænger til en 

velfortjent pause. 

/beretning slut 

Forsamlingen havde følgende spørgsmål/kommentarer: til beretningen. 

 
I forhold til rengøring og vedligehold af grunden: 
 
Rikke Gisselsson: Kunne udfordringen vedr. vigende interesse for græsslåning og rengøring løses 
ved at kontingentfritage et antal medlemmer mod at de udfører havearbejde/rengøring?  
Næstformanden spurgte til hvor grænsen for frivillige tjanser, der kunne give kontingentfritagelse 
så skulle gå; bestyrelsestjans? - festudvalgstjans? - løbende bådreparationer. 
 
Louise Lund: Kunne græsslåning komme på rengøringslisten? - Derudover; var der fejl i referatet 
vedr. lokaleudlån fester, da der har været arrangement i oktober. - Næstformanden replicerede at 
der var blevet en dispensation i oktober, men at bestyrelsen jf. punktet om udlån af klubben, 
ovenfor, henholder sig til det regelsæt, som generalforsamlingen vedtog i foråret 2017. 
 
Lis Larsen mindede om at det er vigtigt at en eventuel havemand har forudsætningerne for at løse 
opgaverne. Der udover spurgte Lis til om der er planer om hvordan en grund evt. skal anlægges. 
 
Formanden: Der er planer i det prospekt, der blev lavet ved klubhuset – men intet ligger nagelfast. 
 
Jakob Engbæk fortalte at han i år har repareret græsslåmaskinen. Det hjælper en del at værktøjet 
virker. 
 
ASR: 
 
Lars Spurgte om nogen havde indspark vedr. beretningens punkt om Amager Strandpark Rundt? 
 
Peter Anton: Er det kun ledelse der efterspørges- eller også udvikling. 
 
Formanden: Der kan selvfølgelig være plads til udvikling om end konceptet holder!!! 
 
 
Klubbens bådpark: 
 
 
Peter Anton: Der kunne godt være flere 'lækre' både frem for de allerældste og tungeste. Det 
kunne være med bedre sæder og nogle som var nemme at justere. 
 
Formanden: Vi har købt 3 både i år. Og bådparken er på tapetet til 2017-sæsonen. 
 
Camille kommenterede: Vi er glade for 'Ørnen' fordi det er god at sidde i. 
 
Bestyrelsesmedlem Sascha: Vi er opmærksomme på at bliver større behov i URO-gruppen. 



 
 
 
Der var ikke yderligere. 
 

4. Oversigt over økonomi. 
 
Vi har i år budgetteret med driftsunderskud på ca. 50 Tkr, som følge af kloakprojektet.  
Idet dette er forsinket, og vi pt. dels har højere indtægter fra kontingenter end budgetteret ser det 
snarere ud til at vi får et mindreforbrug i samme størrelsesorden. Vi forventer dermed at have en 
likvid beholdning på ca. 250 Tkr. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen havde ikke forslag til ændringer af kontingentet. 
 
Lars Klingenberg foreslog at man kunne lade kontingentet P/L-regulere. Således at klubbens 
indtægtsgrundlag ikke udhules og kontingentet ikke vokser i ryk. Dette kunne også frigive 
ressourcer til køb af klubbåde. Andy replicerede at restløbetid på lånet er 7år. Derefter vil der være 
frigivet ca. 30 % af vores indtægter, man at vi kan tage en dialog om det i løbet af det kommende 
år, idet vi tidligst kan vedtage kontingentstigninger igen i efteråret 2017. 
 

6. Indkomne forslag 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

7. Valg til bestyrelsen 

 
Ulla, Annette og Sascha blev alle genvalgt med applaus. 
 

8. Vintersæsonens program 

 
Vintersæsonens aktiviteter er i høj grad en gentagelse af 'the usual suspects' 
 

 Der er Vinterræs, den anden søndag i hver måned. 

 Der er O-løb første søndag i hver måned Bestyrelsesmedlem Niels står for tilmeldinger. 

 Pyramiden træner hver søndag kl. 10 og alle er velkomne til at komme og få et grin med.  

 Julestue og – banko jf. kalenderen.  

 Der arbejdes på at få svømmehalstid i Frankrigsgade.  

 Der er foreslået filmaften i klubben- Der er generelt meget vide rammer i forhold til de 
medlemmer der vil tage initiativ til at lave klubarrangementer i den kaliber. 

 Der bliver holdt julefrokost d. 26/12 jf. Søren W's mail.  

 Der kan sættes bordtennisbord op.  

 Bestyrelsen arbejder videre med særligt kloakprojektet og bådparken i 2016-17. 
 

 
 



9. Eventuelt 

 
Peter Hersted: Kan kantstenen ved Amager Strandvej evt. rettes til så man ikke får ødelagt sit 
cykelhjul, når man cykler op ad stien til klubben?! Peter blev opfordret til selv at tage kontakt til 
TMF. 
 
Jakob Engbæk: Vil igen opfordre til at lade DKF bruge vores lokaler mod betaling. 
 
Ikke flere kommentarer. 
 
Lars konkluderede at generalforsamlingen var gennemført, og drog ordet tilbage til formanden. 
Formanden takkede for indsatsen med at holde ro i geledderne.  
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.57 med et 6-foldigt Sundby-leve for klubben. 


