
 

 

Generalforsamling i Sundby Kajakklub 
Tirsdag d. 26. marts 2019 

Til stede: 26, heraf 5 fra bestyrelsen 

Referent: Annette Elmue 

 

1. Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og foreslog Peter Hersted som dirigent. Der var ingen modkandidater, og Peter 

takkede for valget hvorefter han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Herefter læste han 

dagsordenen op. Efter indkaldelsen var sendt ud, var der indkommet yderligere et forslag som vil blive 

behandlet under punkt 6 indkomne forslag. 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Protokollen fra forrige generalforsamling har været tilgængelig på klubbens hjemmeside og udsendt. Der 

var ingen kommentarer og protokollen blev derfor godkendt. 

3. Formandens beretning 
Formanden fremlagde sin beretning med hjælp fra en powerpoint-præsentation. I skriftlig form lyder den 

som følger: 

5 års gennemgang af Klubhusbyggeri 

Vi gennemgik 3 emner med BGB og blev enige om dette: 

Samling af vand på tagets sydlige del 

Vandet er ikke skadeligt (tværtimod) for tagets holdbarhed, og der er ikke tegn på gennemtrængning af 

vand i bygningen. 

Vi har en forsikring på tagbelægningen (Derbigum) som sikrer at skader forårsaget at fejl fra 

tagentreprenørens side vil være dækket. 

Derbigum garantibevis er fremfundet. 

Misfarvning af bjælke i ’saunarum’ 

Blot et observationspunkt, da der ikke kunne måles fugt i bjælken. 

Bemærk at vi skal lappe målehullet så membranen kan holde fugt ude. Lars leverer vandskyende tape til 

det. 

Nedrensning og opfugning af sokkel – syd- og øst-væg 

BGB rekvirerer firma til højtryksspuling og helfugning af husets sokkel på hele sydsiden (fra trappen og 

frem) og østsiden. 

BGB og Sundby Kajakklub deler omkostningen der forventes at være i størrelsesordenen 6-8.000 kr. 

Sokkel vil blive udbedret i løbet af foråret, når vi er sikre på min. 5 grader hele døgnet i flere 

sammenhængende dage. 



 

 

ASR 2019 

Amager Strandpark Rundt er en af de aktiviteter der fylder allermest hos bestyrelsen, og derfor også en 

aktivitet hvor vi forfalder til at bruge `same procedure as last year´. Måske det kunne være fedt hvis vi 

kunne gøre noget nyt eller noget mere med vores spektakulære og velansete løb.  

Derfor håber vi at I, vores kære klubkammerater og ´medejere´af løbet, kunne tænke jer at hjælpe os med 

at sparke ny energi i ASR! 

Alt fra vilde idéer til tilbud om hjælp til løsning af konkrete opgaver er velkomne. For os handler det om at 

få de gode idéer på bordet, også til hvordan vi hjælper hinanden med at føre dem ud i livet. Skal vi fx: 

- Droppe trim-løbet og lave et 10 km løb på lige fod med maratonløbet? 

- Tjene penge på løbet til anskaffelse af fx nye klubkajakker, ny bådebro eller en sauna? 

- Holde DM i maraton et af de kommende år i stedet for ASR? 

- Søge en klub at dele løbet med, så arbejdsbyrden lettes? 

- Tilføje flere bådklasser? 

Vi inviterede til et ASR kick-off møde i februar, men kun meget få meldte sig, så vi valgte at aflyse mødet. 

Anyways! - Vi ser frem til at lave et fedt Amager Strandpark Rundt sammen med jer! 

Førstehjælpskursus 

Udbudt til alle instruktører. De pladser de ikke optog blev tilbudt til alm. medlemmer.  11 deltog. 

Vi påtænker i øvrigt at anskaffe hjertestarter. 

Udlån af klubben til private medlemsarrangementer 

3 udlån af klubben i efterår/vinter 18/19: Thomas Nissen/Kika Holm og Heidi Lind 

I princippet går det fint, både med administrationen og medlemmers ansvarlighed. 

Vi finder dog anledning til at justere et par ting i regelteksten, idet vi godt vil skærpe at det er 

medlemmernes egne livsbegivenheder der skal prioriteres først. 

Projekt Klubhus – kloakering 

Vores område er blevet opmålt og matrikuleret, og vi er derfor nødt til at retænke strategi i forhold til 

hvordan vi involverer kommunen/HOFOR  



 

 

 

 

/beretning slut 

Herefter var der åbent for spørgsmål og kommentarer. 

Der blev spurgt til matrikelopdelingen og hvad det handler om. Svaret er at der er to aspekter; i forhold til 

kloakering handler det om at vi kun selv skal betale for kloakledning hen til matrikelgrænsen, så jo længere 

der er til skellet, jo dyrere bliver det for os. Det andet aspekt handler om at vi ikke kender kommunens 

bevæggrunde til netop denne matrikelopdeling, der f.eks. deler Sundby Sejlforening op på to matrikler. Vi 

har haft kontakt med vores naboer i forhold til kloakledning, bl.a. søspejderne, men de har ingen penge. 

Alt dette betyder også noget for vores planer for forgrunden. Vi vil gerne undgå at lægge fliser eller lign og 

så skulle grave det hele op igen for kloakering. 

Den lave tilslutning til ASR-mødet, som blev aflyst, blev drøftet, og det blev foreslået om det kunne skyldes 

at mødet blev planlagt til afholdelse i vinterperioden. Bestyrelsen svarede at vi er nødt til at afholde det 

omtrent på det tidspunkt, for ellers er vi for sent ude i forhold til konkrete planer for dette års løb.  Det er 

en tung opgave for bestyrelsen at afholde ASR, og der blev spurgt til om man kunne have en særlig 

arrangementsgruppe. Bestyrelsen svarede at det bl.a. var udgangspunktet for det aflyste møde. 

Der blev spurgt ind til en evt. hjertestarter. Det er ikke en del af vores abonnement hos Falck at få en 

hjertestarter sat op. Det koster ca 8.000 for en der sidder indenfor, og ca. 12.000 for en der sidder udenfor. 

Det blev foreslået at hænge en tegning op der viser hen til nærmeste hjertestarter som er i 

boligbebyggelsen på den anden side af Amager Strandvej og dermed ret tæt på. 

Der var følgende tilføjelse til vinterens sportslige aktiviteter: Der har været løb i vinterens løb, både 

vinterræs og ergometer-DM. Til sidstnævnte deltog Bjarne som er begynder fra sidste år. 



 

 

Der var ikke flere kommentarer.  

Beretningen blev sat til afstemning, og den blev godkendt med overvejende flertal. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (regnskab vedhæftet indkaldelsen) 
Bestyrelsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet er godkendt af revisorerne. På mødet blev 

regnskabet gennemgået i highlights.  

I forhold til det budgetterede er der et overskud.  

Årsager til ”overskud” i forhold til budgettet: 

 Ekstra driftstilskud 

 Færre reparationer 

 Kun én træner er godtgjort 

Der var følgende spørgsmål: 

Hvorfor er reparation af kajakker budgetteret markant lavere end den reelle udgift? Det skyldes dels at vi 

ikke har sendt så mange kajakker på værft, og dels er nogle af udgifterne til reparationer bogført som 

materialer brugt på arbejdsdagene. 

Renovation af tank, budget er steget fra 35.000 til 43.000? Det skyldes mest en prisstigning hos 

renovationsfirmaet. Vi får tømt lige mange gange, nemlig en gang hver uge, og vi har ikke været ude for at 

skulle rekvirere ekstra gange. 

5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde 
Bestyrelsen foreslog ingen ændringer af bødestørrelser. Der var ingen andre forslag, og bødestørrelsen er 

derfor uændret. 

6. Indkomne forslag: 

a) Forslag fra bestyrelsen til ændring af kategorier i reglerne for lån af klubhus til privat 

arrangement (bilag 1). 

Bestyrelsen motiverede og fremlagde forslaget som har baggrund i at reglerne nu har fungeret et par år. 

Bestyrelsen er tilfreds med reglerne som gør det nemt at håndtere diverse forespørgsler på lån af 

klubhuset. Ændringsforslaget indeholder en række justeringer i teksten i forhold til hvordan vi praktisk 

administrerer ordningen samt konsekvensrettelser. Derudover ønskede bestyrelsen at fremhæve at 

ordningen handler om at give klubbens medlemmer mulighed for lån at klubhuset, og derfor indeholdt 

forslaget at kategori D om arrangementer for medlemmers familie og venner, udgår og at indholdet i de 

øvrige kategorier blev omprioriteret en smule. 

Forsamlingen stillede uddybende spørgsmål til bestyrelsens forslag og drøftede overordnet: 

Toiletpapir: Skal den der låner huset supplere for at det ikke skal være en ekstra arbejdsopgave for den der 

bruger tid på at købe ind, eller skal betalingen dække indkøb af toiletpapir. 

Der blev stillet et ændringsforslag om at administrationsgebyret skal sættes op til 2.000 kr. Her blev 

argumenteret imod med henvisning til at man nemt kommer til at forvente mere når det er dyrere, og det 

er vigtigt at signalere at der tale om at låne og ikke leje huset. Vi skal ikke tjene penge på denne ordning, og 

derfor skal prisen være så lav som muligt. 



 

 

Ændringsforslaget blev betragtet som det mest vidtgående, og derfor blev der stemt om det først.  Til dette 

forslag stemte: 

 for = 3 

 imod = 20 

 blanke = 3 

Ændringsforlaget blev dermed nedstemt, og forsamlingen gik videre til at stemme om bestyrelsens 

fremsendte forslag. Her stemte: 

 for = 24 

 imod = 2 

 blank = 0 

Forslaget blev dermed vedtaget, og reglerne for lån af klubhus er hermed reviderede. 

 

b) Forslag 2 fra Rikke P og Trine vedr rengøring: 
Rikke og trine har kigget på forskellige muligheder for at optimere rengøringsordningen som de mener er 

fin, men ikke velfungerende. Der er forskellige muligheder i spil; differentieret kontingent, udlicitering af 

ordningen, omvendt kontinent osv. 

Rikke og Trine endte på et forslag om nedsættelse af et rengøringsudvalg. Rengøringsudvalget ville ikke selv 

skulle stå for rengøring, men iværksætte forskellige tiltag som skal få medlemmerne til at blive bedre til at 

huske deres rengøringspligter samt indtænke forskellige muligheder til afhjælpning af den daglige 

rengøring. 

Man kunne f.eks. købe en robotstøvsuger, og det kan lade sig gøre at købe en for omkring 2.000 kr for en 

model som kan dække vores behov. Den kan køre om natten fordi det ikke generer naboer og lign. Tømning 

af beholder skal ske tit, det vil Rikke og Trine gerne stå for. Bestyrelsen kan egenhændigt beslutte om der 

skal indkøbes en robotstøvsuger. 

Desuden kunne man indkøbe sprit osv. som man har i fitnesscentre til at aftørre træningsredskaber efter 

brug. 

Andy mente ikke at vi kan stemme om et rengøringsudvalg da bestyrelsen i følge lovene har kompetence til 

at administrere rengøring. 

Der blev spurgt til hvorfor vi ikke kan have en kontingentordning hvor nogle medlemmer får et anderledes 

kontingent for at gøre rent. Bestyrelsen svarede at det bliver væsentligt sværere at skulle administrere 

sådan en ordning, fordi vi skal vurdere om folk har levet op til deres forpligtelse.  Vi er også afhængig af det 

kontingent vi har nu ift. budget. En del medlemmer kommer aldrig i klubben, og vil muligvis ikke se velvilligt 

på en kontingentforhøjelse. Desuden har vi besluttet at vi er fælles om vedligehold af klubben, og det vil 

forringe medlemmernes ejerskab overfor klubben hvis kun nogle medlemmer har rengøringsforpligtelse. 

Det åbner i det hele taget for en meget stor diskussion om hvem der er fritaget for kontingent på grund af 

forskelligt arbejde, herunder også bestyrelsesarbejde. Spørgsmålet er hvad man så gør når rengøringen nu 

ikke fungerer optimalt. 

 



 

 

Der blev talt om hvorvidt penge gør en forskel, og der blev talt om at vi nok mere skal nudge og nurse 

medlemmer for at få opgaven udført. Det kan også være en bevidst sammensat rengøringsliste som 

tilgodeser f.eks. at dem som kommer om vinteren også har deres rengøringstjans i vinterperioden. 

Neptun betaler ca. 40.000 for at få gjort rent professionelt, det er en stor udgift. 

Andy præciserede at vores love faktisk ikke begrænser medlemmernes rengøringspligt til kun en uge om 

året. 

Andre steder betaler man højere kontingent, og får penge tilbage når man har udført sit pligtarbejde. 

Der var også et forslag om at man selv melder ind hvornår man vil gøre rent. 

Opsummering på punktet: Vi kan ikke stemme om et rengøringsudvalg fordi vores love ikke giver mulighed 

for det, men hvis forsamlingen siger god for det, kan bestyrelsen efterfølgende uddelegere arbejdet med at 

følge op på den daglige rengøring inden for den nuværende model. Der var en henstilling til at evt. nudging 

sker på en måde der ikke skaber irritation i sig selv. 

Forsamlingen holdt en vejledende afstemning om at bestyrelsen kan uddelegere ansvaret for et uofficielt 

rengøringsudvalg der skal sikre den daglige rengøring. Stemmerne fordelte sig således: 

 for= 20 

 imod = 2 

 blank = 1 

 

7. Valg 

Til bestyrelsen: 
Næstformand: nuværende næstformand Andy Ludwig stillede op til genvalg. Der var ingen modkandidater, 

og Andy blev valgt. 

Kasserer: nuværende kasserer Lene Eifer stillede op til genvalg. Der var ingen modkandidater, og Lene blev 

valgt. 

Bestyrelsesmedlem: Nuværende bestyrelsesmedlem Niels Ringgaard stillede op til genvalg. Der var ingen 

modkandidater, og Niels blev valgt. 

2 revisorer 
Nuværende revisorer: Julie Kongsbak og Nina Mortensen modtog genvalg. Der var ingen modkandidater, og 

de blev begge genvalgt. 

Roudvalg:  
Annette Elmue, William Rouat og Sascha Nicolajsen blev valgt 

Festudvalg (pt vakant):  
Der blev ikke valgt medlemmer til festudvalget som dermed stadig er vakant. 

8. Fremtidig virksomhed 
Under dette punkt blev bestyrelsens budget for 2019 fremlagt. Vi er ikke forpligtet til at lave budget via 

lovene, og derfor blev det fremlagt under dette punkt. Bestyrelsen budgetterer med et driftunderskud på 



 

 

ca. 40.000. Det ligger meget op ad regnskabet for 2018 med de justeringer at vi gerne vil have malet 

klubhuset og købt to ener-kajakker i niveau med tracer eller lige over. 

Der bliver et medlemsmøde 24. maj. Opslag alle steder følger. Overskriften står på væggen i klubstuen. Det 

er et nyt møde ift. til det vi havde sidste år og altså ikke en fortsættelse. 

Der blev talt om årets kommende begynderhold og hvordan vi får reklameret så flest mulige hører om 

åbent hus lørdag d. 4. maj. 

9. Eventuelt 
Rikke G gjorde reklame for materialet fra førstehjælpskurset hvor den vigtigste læring var: ”Så tryk dog for 

h...” – altså, man kan ikke gøre noget forkert. Desuden en anbefaling af 3 apps: 112, hjertestarter og 

hjerteløber. Det blev foreslået at abonnementet på Falck nedsættes, og vi i stedet køber en hjertestarter. 

Bestyrelsen er i gang med at se på mulighederne for at søge penge til en. 

Louise H tilbød at nogle af hendes planter kan komme ned i klubben og stå, hun skal nok selv være med til 

at passe på dem. Bestyrelsen sagde tak, og vil vende tilbage om vi ønsker at tage imod tilbuddet. 

Der blev sagt tak til bestyrelsen for deres arbejde.  

Der var ikke flere indslag, dirigenten sagde tak for god ro og orden og gav ordet til formanden som ledte an 

i et seks-foldigt leve for Sundby Kajakklub. 

 

 

 


