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Referat fra efterårsgeneralforsamling i Sundby kajakklub den 30. oktober 2007 
 
Dagsorden ifølge indkaldte. 
Tilstede 23 fremmødte medlemmer, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer, ud af klubbens 135 
medlemmer. 
 
Traditionen tro var klubben vært ved et lille traktement bestående af ost, pølse, øl og vand. 
Herefter velkomst ved formand Ulla Stuart. 
Ordinær generalforsamling startede kl. 19.10 
 
Punkt 1: Valg af dirigent  
 
Lise Lycke blev foreslået og enstemmigt valgt. 
Lise Lycke kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens 
vedtægter og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig. 
 
Punkt 2: Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
 
Protokol har været offentlig tilgængelig. Blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
Punkt 3: Formandens beretning 
 
Det har ikke været den mest solrige sommer, til gengæld en del blæsende, og vi må konstatere at 
ingen af delene betyder noget for vores aktivitetsniveau på vandet. Jeg tror takket være vores lagune 
– endnu engang tak for den. Jeg har følgende beretning om vores sæson: 
 
Ungdomsprojektet 
Ungdomsarbejdet er ved at tage fast form. 10-14 unge er gennem sæsonen kommet i klubben og der 
er nu udkrystalliseret sig en fast kerne på 7 drenge. Vores målsætning om at knytte de unge til 
klubbens øvrige aktiviteter er nået. Således har samtlige drenge deltaget i stort set alle handicaps, 
klubmesterskaber, løb uden for klubben og vi fornemmer at de – med hver deres tempo – tilegner 
sig klubbens tone og kultur. 
 
Projektets beslutning om fra starten af både at investere i træner og kapbåde, mener jeg har været 
afgørende for den positive status vi kan gøre nu. Ved Thors indsats fik vi den ressource der skulle 
til for at sætte hjulene i gang og motivere de unge til at udfordre sig selv. Det er en fornøjelse at se 
drengene udfordre og mestre kapkajakkernes muligheder. 
 
Thors udnævnelse til Landtræner for eliteholdet gjorde at han måtte springe fra jobbet som 
ungdomstræner hos os. Med glæde kunne vi imidlertid konstatere at andre stod parat til at forsætte 
de 2 gange ugentlige træningsdage, og det øvrige arbejde omkring de unge, deres forældre, 
deltagelse i løb osv. Jeg tror endda at dette ’træner skift’ har været afgørende for at de unge rigtig er 
blevet integreret i klubben. 
 
Groft summeret har vi i de 2 år projektet har løbet brugt små 100.000 kr. i form af udgifter til træner 
og indkøb af 5 kajakker. 60.000 kr af disse penge er opnået i støtte fra DKF og DIF. De mål vi 
definerede i projektplanen er stort set opnået: 
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Mål 
Målet med dette projekt er i perioden 2006-2007 at få 10-30 unge ind i alderen 12-14 år som 
ror kajak et antal gange hver uge og som deltager i stævner og lign. De skal fungere som basis 
for opstart af en egentlig ungdomsafdeling i Sundby Kajakklub som igen skal være grundlaget 
foret løft af klubbens sportslige aktiviteter, herunder flere kraftcenterroere og i sidste ende evt. 
landsholdsroere. 
 

Succeskriterier 
Der opstilles følgende succeskriterier for projektet i år 2010, således at sidstnævnte er udtryk 
for større succes end førstnævnte: 
 

• Mindst 10 af de unge er stadig aktive medlemmer i klubben.  
• Vi har 2-3 hold ungdomsroere som træner flere gange om ugen 
• Ungdomsroerne deltager i udvalgte løb og stævner 
• Vi har en solid ungdomsafdeling bestående af roere, trænere, trænings-værktøjer og  

 netværk til andre klubber og rocentre  
• Sundby Kajakklubs ungdomshold er kendte i DM sammenhæng, og kandidere til 

 udtagelse til internationale ungdomsløb.  
• Vi har 2-3 hold ungdomsroere som træner flere gange om ugen. Heraf deltager mindst 5 

 roere i stævner, herunder DM.  
 
Det der skal ske nu er, at vi qua Thors fratræden skal finde ud af hvordan den fremtidige træning 
skal organiseres – og af hvem, samt hvilke midler vi vil investerer i det og hvordan vi kan søge 
yderlig støtte. Lige nu køres træningen videre af de 5 personer der tog over i sensommeren. Der er 
planlagt 2 træningsdage om ugen frem til jul. Et arbejde der udføres med stor ansvarlighed og 
entusiasme – hvilket bestyrelsen sætter stor pris på. 
 
Vi har en ungdomsafdeling i klubben - og jeres engagement og arbejde er med til at føre klubben 
med ind i fremtiden. 
 
Amager Strandpark Rundt Løbet 
3. udgave af vores strandparkløb gik i luften med nogen spænding fra vores side. Vi var blevet 
udfordret med at skulle dele dagen og vandene med et kæmpe X-Board arrangement. Vi valgte at 
tage udfordringen op, uagtet at vi vidste at det ville give både planlægningsmæssige og logistiske 
problemer – med der til følgende kritik fra roernes side.  
 
En anden udfordring som vi havde ventet på at tage kampen op med var vejret. I år viste det sig fra 
sin mindre sommerlige side, idet vi havde både hård vind og regn at slås med, der især gjorde 
opbygningen af base til et 1-skridt-frem-og-2-tilbage-projekt over en hel fredag. 
 
Til trods for dette, vil jeg endnu engang konkludere at det her kan vi godt. Vi har fået mange roser 
og kun lille kritik ang. samspillet med X-Board, hvor af en del handlede om parkeringsforholdene. 
 
Vores markedsføring af løbet er i top – vi tiltrak 50 % flere deltagere end forrige år. Med 150 
deltagere kandiderer løbet til at være det 3. største maraton-løb på terminslisten. 
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Vi sigtede i år på at søge lidt større sponsorer og det lykkedes at få at få Danske Bank til at støtte 
arrangementet med 20.000 kr. Desuden fik vi 6000 kr af Schaumann, præmier fra Zippo 
Leathermann til værdi af 12.000 kr, samt diverse ro-artikler af Kano & Kajak – Skovshoved, 
Dansprint og Kajakhotellet. Alt i alt et solidt fundament til at skabe et tiltrækkende løb for de 
mange deltagere i form af gaveposer og trøjer og en rigtig flot præmiering af vinderne. 
 
Jeg mener vi kan rose os selv for at have rigtig godt styr på opbygning af banen, følgebådene, 
tilmelding og administration under løbet. Det der kan forbedres er nok omstændighederne omkring 
præmieoverækkelsen og starten. 
 
Økonomisk har det løbet rundt; vi har et overskud på godt 8.000 kr, og i det er indregnet udgifter til 
investeringer i varigt materiel; telt, bøjer og banner. 
 
 
Resultater og Medaljer 
De præstationer der skal nævnes her er følgende: 
Klubmestrene: 
Herre 200m: Andy Ludwig 
Herre 500m, 2500m: Peter Hersted 
Dame 2500m: Ulla Stuart 
Herre Begynder: Mikkel Olsson 
Dame Begynder: Iben Thomsen 
Ungdom 200m, 500m: Lukas Smestad 
Ungdom 2500m: Marc Lund Olsen 
K2-mix: Peter Hersted og Nicolaj Nielsen 
 
Danmarksmesterskaber - Maraton 
Herre senior Bronze: Peter Hersted og Alex Lindros 
 
Tour de Gundeå 
Dame senior K2-Tur: Maja Kristiansen og Charlotte Høeg 
 
Mølleåens Blå Bånd 
Drenge ungdom U14 K2-tur: Alexander Lynnerup og Patrick Hartvig-Olsen 
Drenge ungdom U16 K1-kap: Jonas Kaspersen 
Dame senior K1-tur nr 1: Hanne Gundersen 
Dame senior K1-tur nr 3: Charlotte Høeg 
Dame senior K1-kap nr 2: Annette elmue 
Herre senior K1-kap nr 2: Peter Hersted 
Herre senior K1-tur nr 2: Allan Klock 
 
Susåløbet 
Dame senior K1-tur nr. 2: Karina Hornshøj 
Herre senior K1-kap nr. 3: Jacob Gorm 
Dame K2-tur: Maja og Charlotte 
 
Handicapvinder 2006 
Marc Lund Olsen – meget flot og overraskende 
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DM – kortbane 
K4-1000m Bronze – Peter Hersted m.fl 
 
Vallensbæk kajak M/K 
Mænd turbåd: nr 1 Frank Lambert, nr. 2 Thomas Brabæk, nr. 3 Allan Klock 
 
Danske Bank Cup – Vallensbæk 
Vi kom hjem med en medalje af guld (Alexander i K2 – der var meget flot samarbejde i båden), 2 
medaljer af sølv (Marc og Patrick O på stafetten) og 2 af bronze (Alexander og Nicolai på 
stafetten). 
 
24TimerKajak 
Vi deltog med 28 roere til Hvidovres 24-timers kajakræs, og blev nr. 2 med 158 runder på en 3½ 
km bane. 
 
Områdets udvikling 
Selvom det er en gammel nyhed for de fleste af skal det nævnes her at 2007 var året hvor vejen ned 
til os blev asfalteret og vores bolværk repareret. Jeg tror forårsaget af John Ludwigs utrættelighed 
og – måske Overborgmesterens (Ritt Bjerregaard) besøg i området i foråret. 
 
SSF og os har for nylig haft et møde med Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme som 
er den (nyoprettede) institution i kommunen der skal overtage administrationen af lejeforhold. 
Anledningen var SSF’s forhandlinger om fornyet lejekontrakt, og i den forbindelse også hvordan 
området kan gøres mere tilgængeligt for offentligheden. Igen blev der kigget på muligheden af en 
sti bag om vores 3 grunde og ind i SSF, hvilket alle parter godt kan se det fornuftige i. Det forlød i 
øvrigt at området her ikke længere kan anvendes til andet end fritidsbrug, så selvom lokalplanen for 
området er en ’moving target’, er det da en form for stabilisering af vores omgivelser. Det 
spændende kan blive hvilken leje vi kan pålægges at betale, når KBH’s Ejendomme begynder at 
kigge på det. 
 
Det nye Helgoland opføres i etaper ud for den nye kyst mellem den nordlige mole og Strandstation 
1. Arbejdet starter i slutningen af september måned 2007 og regnes med at være færdigt i løbet af 
foråret 2008. Det der foregår på indersiden af molen, er etableringen af en midlertidig arbejdsplads. 
 
Lige for historikken skyld skal det nævnes at der er blevet opført en kabelbane ved Amagerværket, 
og at vores protester forhindrede at der blev opført en lignende ved hullet. Hvilket folkene bag 
banen ved Amagerværket er rigtig godt tilfredse med. 
 
 
Vores faciliteter 
Vores ansøgning til forhåndsvurdering til Lokale og Anlægs Fonden (LOA) medførte et møde hos 
LOA hvor vores sag og muligheder blev gennemgået. Hovedbudskabet lød at vi kunne være 
kandidater til støtte, hvis der i vores projekt sigtes på ’fler-brugeri’ og endnu mere utraditionelt 
arkitektur (end oplægget fra Haslev & Kjærsgaard lægger op til). 
 
Vi skal nu beslutte om vi vil følge LOA anvisninger, med mulighed for støtte til 10-20% af 
byggeriet, eller søge støtte via deres klublokale-fond til en mindre radikal ombygning, hvor 
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støttebeløbet %-vis ville være mere attraktivt. Vi er en gruppe bestående af Ditte, Lise Lycke og 
mig selv der arbejder på dette. 
 
Generelt til dette og til sagerne omkring områdets udvikling, vil jeg igen appellere til jer om at 
bidrage mest muligt til vores aktiviteter, da det er disse der skaber al grundlag for lydhørhed hos 
vores mod- og medparter. 
 
 
Diverse 
Foruden de unge som vi i år har krævet formel indmeldelse af, har vi optaget 12 voksne 
medlemmer. Set samlet er vi ikke s å imponeret over deres indtagelse af klubben. Der er en 
håndfuld som har gjort en rigtig god indsats for at lære sporten og os andre at kende og et par 
stykker af disse som endda har imponeret med særlig talent og interesse, men de fleste er stadig lidt 
sjældne ’gæster’. Til gengæld synes jeg kvaliteten af vores instruktørkræfter skinner igennem – dem 
der ror – ror rigtig flot, og ligner absolut ikke nybegyndere. 
 
Der har igen været høj deltagelse til handicappet – I alt har 69 Sundbyroere været med.  
 
Af ro-materiel har vi kun købt 9 klubpagajer. Ellers ingen nævneværdige indkøb. 
Det lykkes os ikke at få Danske Bank Cup til at blive til noget. Ikke at det som sådan var vores 
skyld, men hvis vi forpligter os til det til næste år, så skal der sættes ind overfor at få samlet 
deltagere til løbet i god tid og i rette ånd. 
 
Vi tæller 135 medlemmer. 
Beretning slut 
 
 
Kommentarer til beretning: 
 
Peter H: Trænergruppen består af 6 personer. Tax er med. 
Desuden skal det nævnes at Peter H fik bronze i K4 DM 1000 m. 
 
John Ludwig: Det var meget trist at vi for første gang i mange år i klubbens historie ikke deltog i 
Kronborg-løbet. Lad os gøre det bedre næste år. 
 
Ditte: Vi skal lige have nævnt SKs ungdom i DB Cup, hvor der blev gjort store præstationer, og 
naturligvis 24-timersløbet i Hvidovre. 
 
Endvidere bør turen til Sverige nævnes. 
 
John Ludwig: Står vi tæt på en fornyelse af vores lejekontrakt med Københavns Kommune? 
Ulla: Vi følger kølvandet hos Sundby Sejl. Der genforhandles om 2 år. Området vi ligger på, er 
udstukket til fritidsgrund, så det ligger ikke umiddelbart lige for at grunden skal sælges. 
 
Herefter blev beretning godkendt. 
 
Punkt. 4: Oversigt over økonomi 
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Lene Eifer orienterede kort om indestående på konti i Danske Bank. Samlet er der indestående i 
runde tal for kr.300.000 heraf en pæn del til særlig rente. 
Der blev spurgt til en evt. investering, for at sikre højere afkast. Til dette svarede Lene, at det også 
blev drøftet sidste år, og at der ikke umiddelbart investeres medmindre det er et specifikt skriftligt 
ønske/forslag fra generalforsamlingen. 
Lene gennemgik kort regnskab for afholdelse af Amager Strandpark Rundt, der gav et overskud 
samlet incl. diverse tilskud og donationer kr.8.000,00.  
(Beløbet er efter diverse investeringer i materiel for ca kr.10.000,00) 
 
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år  
 
Med afsæt i drøftelse med DKF og indskudsstørrelse i andre klubber, foreslog bestyrelsen, at 
indskud hæves fra kr.500,- til kr.1.000,-. 
U18 bibeholdes på kr.300,- 
 
Efter kort drøftelse blev stigning i indskud vedtaget med stort flertal til fremover at være kr.1.000,- 
 
Punkt 6: Indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Punkt 7: Valg til bestyrelsen 
 
På valg: formand (Ulla Stuart), sekretær (Lene Eifer ), bestyrelsesmedlem (vakant) 
 
Inden valg, fremsatte formand Ulla Stuart en appel til klubbens medlemmer om at vælge 
bestyrelsesmedlemmerne med omhu og derefter støtte op om deres arbejde – også i de stunder, hvor 
det måtte gå op ad bakke.  
 
Ulla Stuart modtog genvalg, og blev valgt. 
Lene Eifer modtog ikke genvalg – Peter Hersted blev valgt som sekretær. 
Som bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Maja Christiansen, som blev valgt. 
 
 
Punkt 8: Vintersæsonens program 
 
Der er p.t. gang i Vinterræs som vanligt, og Tøsetræning hver lørdag fra kl.10.00-12.00, hvor der 
trænes med vægte, mave, baller og lår. 
Hver tirsdag er der handi-løb og om onsdagen trænes der med vores ungdomsroere. 
Endvidere 1.st søndag i hver måned er der orienteringsløb. 
 
I december er der glôgg og julehygge den 9. 
Januar og februar står åben, så forslag til klubarrangement er velkommen. 
Nærmere tilflyder via hjemmesiden. 
 
Punkt 9. Eventuelt 
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Ulla: Vi forlænger Røde kro, så der bliver plads til flere både. Det koster kr.38.000,- ca. Vi får 
kr.10.000,- fra Støtteforeningen (1000 tak) Resten forsøges indsamlet via medlemmer på en eller 
anden vis. Nærmere følger. 
Det blev foreslået, at man kunne holde en velgørenhedsfest i klubben for klubbens medlemmer, 
hvor en middag/deltagelse koster feks. Kr.600,-, og hvor den reelle udgift måske er kr.150,- 
Der blev drøftet frem og tilbage. Nærmere info via hjemmesiden og gennem bestyrelsen. 
 
Lene: Som en forlængelse af vores positive sponsoraftale med Danske Bank, har bestyrelsen netop 
underskrevet en aftale med Danske Bank, som kortfattet går ud på, at der tilflyder klubben 
kr.1.000,00 for hvert medlem/familie i klubben, der bliver kunde i Danske Bank. Er der tale om 
erhvervskunde, får klubben kr.3.000,00 
Der vil komme nærmere om aftalen på vores hjemmeside, og der vil komme til at ligge en folder i 
klubhuset. 
Hvis du som medlem går med tanker om at skifte pengeinstitut, så tænk efter om du kunne starte 
med at lægge vejen forbi Danske Bank på Amagerbrogade 105, 2300 Kbh S, hvor du spørger efter 
Gitte Le Grand eller Jacob W. Simonsen. 
Det kunne jo også være en måde at bidrage til klubben på. 
Det skal understreges, at bestyrelsen/klubben IKKE får oplyst, hvem der bliver kunde. Der vil blot 
blive afregnet – så der er fuld diskretion. 
 
Linda: Bliver gulv i træningssal ordnet? 
Lene: ja, der er kig på projektet – men det er ikke lige til. Det kunne gå hen og bliver mere dyrt end 
vi synes er rart. Det kunne være dejligt med håndværkere fra egne rækker…. 
Tax og Peter H meddelte, at de vil åbne gulvet og vurdere omfanget af skaden. Giver besked til 
bestyrelsen og aftaler derefter nærmere.  
Men alle frivillige hænder er velkommen – det samme gør sig gældende til reparation af tagpap på 
tag over vores stue. Det er utæt! 
 
Omkring ombygning/nybygning af klubhus meddelte bestyrelsen v/ Ulla, at der vil blive nedsat et 
byggeudvalg. Mere herom senere på vores hjemmeside. Der blev opfordret til at bestyrelsen kom 
med en hensigtserklæring til foråret om hvordan processen gribes an. 
 
Formanden oplyste at Flemming Andersen har byttet en gammel ’herreløs’ Sprinter vi længe har 
liggende med en K2-turkajak (gul Cobra-lignende) hos Freddy i Nybro.  
 
Det var der bestemt ikke utilfredshed med på generalforsamlingen. 
 
Den ordinære efterårsgeneralforsamling blev afsluttet kl. 20.50 af dirigenten, som takkede for god 
ro og orden! 
 
 
 
 
For referat: Lene E. 07.12 2007 


