
 
I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til 

 

Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling efterår 2020 
 

som afholdes i klubben tirsdag d. 27. oktober 2020 kl 19.00 
 
 Dagsorden:  
 
 1. Valg af dirigent  

 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling  

 3. Formandens beretning  

 4. Oversigt over økonomi  

 5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år  

  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for både aktivt og passivt medlemskab  

 6. Indkomne forslag  

Forslag fra bestyrelsen vedr. mandat til bestyrelsen til udskiftning af samletank (se 

vedhæftede forslag) 

 7. Valg.  

Til bestyrelsen 

Formand: Ulla Stuart. Modtager genvalg  

Sekretær: Annette Elmue. Modtager genvalg  

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Bonnesen. Modtager genvalg 

 8. Vintersæsonens program  

 9. Eventuelt  

 
På grund af COVID19-situationen blev der ikke afholdt ordinær forårsgeneralforsamling i 2020. Bestyrelsen 
foreslår derfor at følgende dagsordenspunkter fra forårsgeneralforsamlingen behandles med ovenstående, 
således at bestyrelsen er funktionsdygtig og har det fornødne mandat og klubbens daglige drift kan fortsætte 
i overensstemmelse med klubbens love. 
 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde 

7. Valg: 

Til bestyrelsen: 

Næstformand: Andy Ludwig. Modtager genvalg 

Kasserer: Lene Eifer. Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard. Modtager genvalg 

2 revisorer 

3 roudvalgsmedlemmer 

festudvalg 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen og opslås i klubben i 
dens fulde ordlyd, senest 8 dage før generalforsamlingen.  
 
Lovændringsforslag, der skal fremgå af dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Medlemmerne 
har kun stemmeret ved personligt fremmøde.  
 
 Vel mødt  
 
 /bestyrelsen 

  



Forsalg stillet af bestyrelsen til efterårsgeneralforsamling i Sundby kajakklub 2020 

Forslag: 

Bestyrelsen gives mandat til at hjemtage tilbud og igangsætte arbejde med at udskifte nuværende samletank 

til en større. Den forventede udgift er 120.000,- inkl. moms som bestyrelsen ønsker at finansiere fra klubbens 

kassebeholdning. 

Motivation: Det hidtidige arbejde med at finde en mulig finansiering til at kloakere har ikke båret frugt. 

Bestyrelsen er dog gjort opmærksom på at den nuværende samletank, som er af beton, har overskredet sin 

forventede levetid og må forventes at forvitre. 

En ny og moderne tank vil være udført i plastikmaterialer med en længere levetid og være værre større, så 

antallet af tømninger derved reduceres. Derudover kan en moderne tank udstyres med overvågning, så 

tømning først bestilles når den er ved at være fyldt. 

Arbejdet forventes at kunne udføres i en frostfri periode uden for sæsonen – hvor den hidtidige tank sløjfes 

og en ny graves ned på en måde, så en egentlig kloaktilkobling kan foretages hvis lejligheden åbner sig på 

et senere tidspunkt. 

Samtidig giver dette mulighed for at kunne arbejde videre med de faser af vores klubhusprojekt der 

omhandler udvikling af adgangs- og om opholdsarealer omkring klubhuset. 

 


