
 
 

 

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til 

Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2022 

som afholdes i klubben tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 19.00 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling  

3. Formandens beretning  

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (regnskab vedhæftet indkaldelsen)  

5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde  

6. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen til optag af rentefrit lån til etablering af kloakafløb og 

vandledning (se bilag 1)  

7. Valg:  

Til bestyrelsen:  

Næstformand: Andy Ludwig. Modtager genvalg  

Kasserer: Lene Eifer. Modtager genvalg  

Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard. Modtager ikke genvalg  

2 revisorer: Susanne Juhl og Leif Feldborg. Modtager genvalg  

3 roudvalgsmedlemmer  

Festudvalg  

8. Fremtidig virksomhed  

9. Eventuelt  

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 

 

 

 

  



 
 

 

Bilag 1 

Mandat til optagelse af rentefrit DIF-lån til etablering af kloakafløb og 

vandledning 

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen principgodkender projektet og giver bestyrelsen mandat til 

at optage et rentefrit lån på op til Kr. 150.000,- hos DIF 

Kloakprojektet har levet et stille liv de seneste år. Etablering af kloak er dog et springende punkt for at 

kunne arbejde videre if. afvanding af forgrund, anlæg af udearealer, mv.  

I overførselssagen for 2020-2021 har Københavns Kommune afsat Kr. 500.000,- til etablering af kloak for 

Fribytterne SØ, Sundby Kajakklub og skolehaverne. 

Finansiering af vandledning og eventuel egenfinansiering af kloakføring ønsker bestyrelsen delvist at 

finansiere gennem optag af et rentefrit lån på kr. 150.000,- i Danmarks Idrætsforbund (DIF) 

Dette kræver jf. Sundby Kajakklubs love § 6, 10. afsnit, generalforsamlingens godkendelse. 

Om de forestående arbejder: 

Kloakeringen forventes på baggrund af konkret tilbud udført ved udskiftning/etablering af en understyret 

kloakstreng mod Øresundsstien. På Sundby Kajakklubs grund etableres samlebrønd med kværn og pumpe, 

der sikrer brugsvandets videre færd til kloakken. Bestyrelsen vil forsøge at få trukket nyt vandstik 

sideløbende med.  

De samlede udgifter til egenbetaling forventes at kunne udgøre op til kr. 300.000,-. Bestyrelsen ønsker at 

finansiere dette 50/50 gennem delvis egenfinansiering og delvis gennem optagelse af et rentefrit DIF-lån, 

der afvikles over 5 år, som følger: 

Egenfinansiering fra nuværende beholdning, op til:  Kr.   150.000,- 

Rentefrit DIF-lån   Kr.   150.000,- 

I ALT    Kr.   300.000,- 

De nuværende driftsudgifter til ugentlig tømning af septiktank er p.t. ca. Kr. 60.000, årligt. Derfor 

beregnes investeringen tilsvarende at være tjent hjem på 4 år. Derefter vil der være frigivet driftsmidler, 

der i stedet kan anvendes til materiel eller aktiviteter i klubregi.  

Bestyrelsen har på forhånd sikret sig at Dansk Kano- og Kajakforbund vil garantere for lånets indfrielse. 

Ligeså har DIF på forhånd tilkendegivet at ville bevilge lånet.  

 

Fribytterne SØ er tovholdere på projektet. Bestyrelsen forventer med generalforsamlingens godkendelse, 

at kunne færdiggøreprojektet i løbet af sæsonen – og vil løbende orientere om forløbet. 

Info om rentefrit DIF-lån: 

Fra DIFs hjemmeside 

Danmarks Idrætsforbund giver lån som hjælp til selvhjælp og lånet gives kun mod eget specialforbunds 

garanti, bankgaranti eller kommunegaranti. 

 

DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og 

energibesparende foranstaltninger til klubhuse, klubmødesteder, idrætsanlæg, idrætsfaciliteter 

samt faciliteter, der fremmer idræt (herunder også faciliteter i naturen) på maksimum 175.000 

kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. 

Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld. 

https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder/rentefrit-lan









