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Klubhusdrømme 2006



Klubhusdrømme 2011



Projekt Nyt Klubhus

• Det har vi gjort
• Visionsseminar afholdt i maj 2010
• Møde m. Projektværkstedet – Gode råd om

fondssøgning
• Prospektmateriale klar, sep 2011
• 4 store ansøgninger sendt
• Været i foretræde til Klubhuspuljen
• Indhentet principiel tilladelse til om- og tilbyg

(KBH’sKomm.)
• 2 tilbud udarbejdet (Scandicbyg og BgB byg)
• Politisk opmærksomhed og hjælp af DF

• Det har vi planlagt
• Prof. vurdering af tilbud (igang)
• Søge dispensation fra Naturbeskyttelsesloven §15 

(ang. strandliniebeskyttelseslinien)
• Søge tilladelse til byggeri på forurenet jord
• Lave flere ansøgninger

• Og vi skal fortsat
• Spare flere penge op
• Holde momentum
• Involvere flere kræfter Kæmpe hjælp af 

Birthe Skaarup, DF



Oprindeligt prospekt



Tilbud fra ScandiByg

• Bygning pa i 132 m² (fase 1)

• 1.543.000 kr ex. moms

• Tagterasse: 388.000 kr ex moms

Vest Øst



Tilbud fra BGB - Moduler
Etablering af 252m2 nye lokaler - baseret på 8 
B+W pavillonmoduler

Turn-Key projekt til 2.835.000 kr ex. moms



Tilbud fra BGB - Moduler

facade 
mod øst

facade 
mod vest



Tilbud fra BGB - Moduler



Hva’ gør vi nu?

• Søger flere penge jv. oprindelig plan?
• Finder anvendelse af pengene nu?
• ’Let’ byggeri, modul-byggeri eller ’rigtig 

bygning?

• Møde med Hasløv & Kjærsgaard ang. next
step
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Projekt Nyt Klubhus

Fonde i spil
Klubhuspuljen – Københavs Kommune (1.500.000) -afslag
Johannes Fogs fond (1.900.000) - afslag
Lauridzen Fonden (750.000) - afslag
Torm Fonden (750.000) – afslag
Nordea Fonden – afslag på forhånd (støtter ikke ny- og tilbyggeri)
Real Dania fonden
Rockwoolfonden
Tuborgfonden (inventar, aktiviteter ifm. ombygning)
DIF lån (rentefrit lån til klub)
Lokal Nordeafond Amager (overvej ift. opstartsmidler)
Albanifonden
Klub- og værestedspuljen/Lokal og anlægsfonden (opmærksom på arkitektoniske krav)



• Vinterræs
• O-Løb: Malene(4) & Niels (10)
• Masser af træning i salen
• Ergometer DM

– Jonas Hall-Andersen:Sølv i 200m (U14) og
bronze i 500m (U14). 

– Lars Rønnebech: 2 bronzemedaljer i 200m og
1000m (40+).

Sportslige aktiviteter



Ungdom

• Træning 2 gange ugentlig (styrke og løb) 6-10 deltagere
• Træningslejr i Svejbæk
• Forberede sig på årets første stævne, Copenhagen Spring 

Regatta
• Vi sigter på optagelse af 20 nye
• Flere trænere - deler trænerstaben op i nye/øvede og kap.
• Hopes&Dreams: 

– at få Sandra, Jonas og Rasmus på KCK
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Støtte & Forbedringer

Vundet :
• KBH’s Kommune.:Aktivitets – og drifttilskud til unge u 25 

år – ca.20.000kr
Afslag: none
Afventer: none
Støtteforeningen (sammen med SK):
• Marc - 2500 kr til træningslejr (Portugal m. KcK.) 
• Peter 1500kr til træningslejr (Sevilla)
• URO til Svejbæk
Internt
Vi har givet tilsagn om støtte til Marcs ro- og træningsudgifter og transport (ca. 

10.000 kr)
Beslutning om generel støtte til Svejbæk fremover)

Vi har valgt ikke at søge 
DKF’s Puljemidler i år, da 
vi i år ikke lige har et 
behov der matcher 
puljemidlernes præmisser.
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Støtte & Forbedringer

2006/7
• DIF Københavnerpulje, Ungdomsprojektet: kajakker 20.000
• DKF , ungdomskajakker: 36.000
• Amagerbanken, Ungdomsprojekt:  8.000
2008
• Tryg Vesta: 10 redningsveste 
• Tuborg Fonden, Kap K2: 26.000 kr
• Agenda21, solvarmeanlæg: 33.000 kr
• Københavnerpuljen/DIF, kajak-ergometer: 25.000 kr
• Støtteforeningen, ny bådhal: 25.000 kr
2009
• Agenda 21 – Varmepumpe til træningssal: 18.000 kr. 
• DKF Puljemidler – indkøb af bådnumre til ASR: 10.000 kr
• Amager Bladets Jubilæumsfond – Styrketræningsudstyr: 2500 kr
2010
• KBH’s Kommune.:Aktivitetstilskud til unge u 25 år i 2010 – 17.000 kr
• DKF Puljemidler: 10 pagajer til ungdom: 10.000kr
• Miljøpunkt Amager - Projektopstartsmidler til om-/udbygning: 30.000 kr.
• Trygfonden: 12 svømmeveste
2011
• KBH’s Kommune.:Aktivitets – og drifttilskud til unge u 25 år – 20.152kr
• DKF puljemidler: Ungdomskajak, (10.000kr/Yde: ’Pigeprojekt)
• Sydbank: Ungdomskajak, VAJDA K1 COLT M TRAINING, 15.500kr
• Trygfonden: 10 veste til ung (3500kr )
• Nordea Fonden: Ungdomskajak, 80/20 (12.400)

2012
• KBH’s Kommune.:Aktivitets – og drifttilskud til unge u 25 år – 20.000kr

345.000 kr

Klubus
Solvarmeanlæg
Varmepumpe
Projektopstartsmidler
Ny bådhal

Udstyr
7 x undomskajakker
1 Kap K2
1 kajak-ergometer
22 Redningsveste
Styrketræningsudstyr 
10 pagajer

Status på samlet støtte
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Løbets ’kulør’ i år?
Sponsoreringer
• OK fra Leathermann/Zippo
• Hede Danmark – 5000 kr
• Sparbank

Amager Strandpark Rundt

Flot Amager 
Strandpark
Dato:: 31-07-2011

Der var igen budt på

bølger ved Amger

Strandpark Rundt, og 

det behager eliteteams 

roere fint. Alle roerne 

leverede fine resultater 

ved det stærke løb med 

besøg af 

verdensmesteren

Ben Brown. 
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Bestyrelsens arbejde

• Deltagelse i aktuelle arbsgr. 
– Pleje- og Udviklingsplan for Amager Strandpark (Ditte)
– Byggeprojektet (Ulla, Andy)

• Deltager aktivt (KcK, BAS, DKF, etc)
• Ansvarlig for WC12/WM13-Masters (Ulla)
• Ditte – Næstformand holder op

– Tak for 10 års kæmpe engagement og solidt arbejde

• DKF’s årsmøde
– Hvad er nyt?



Pleje- og Udviklingsplan for 
Amager Strandpark



Pleje- og Udviklingsplan for 
Amager Strandpark

Vi har gjort indsigelser mod:

- Materielplads på 300m2 ved den gl.Helgolandvej

- Udlejning af kajakker o.a i nordlige ende (taget til følge)
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• Kontingenter via PBS Betalingsservice Web
– 2,45 i grundtakst, plus:
– Opkrævning via BS: 4,32
– Opkrævning indbetalingskort: 6,18
– Dvs. ca. 1000 kr pr. halvår plus 495,- i kvartalsabnmt.

• 3 indbrud (Trailer og påhængsmotor stjålet)
• Nytårkur (fest)  januar
• Antal medlemmer 130?
• Antal km 2010 og 11?

Diverse
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Rigtig god sæson 2012


