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Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling i Sundby kajakklub den 27 marts 2007 
 
Dagsorden ifølge indkaldte. 
Tilstede 28 fremmødte medlemmer, heraf 6 bestyrelsesmedlemmer, ud af klubbens 128 
medlemmer. 
 
Aftenen startede med at se en yderst professionel trailer med præsentation af vores Amager Strand 
Park Rundt løb 2006 med tale fra Claus Borre. Meningen er, at traileren skal gives/vises til tidligere 
og kommende sponsorer. Undervejs blev der indtaget delikat oste- og pølseanretning 
  
Herefter velkomst ved formand Ulla Stuart. 
Ordinær generalforsamling startede kl. 19.20 
 
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 efter følgende kommentar: 
 

• I en indkaldelse skal bestyrelsesmedlemmernes navne stå ved fulde navns nævnelse. 
Særligt de medlemmer, som er på valg. Det er vigtigt af hensyn til bankens kontrol af 
fuldmagter m.v. 

 
• Punkt 3: DM Herre senior Bronze var ikke kortbane, men maraton. 

 
• Punkt 4: Økonomi. Under drøftelse investering blev det faktisk drøftet, om man skulle 

gå i korte obligationer med kr.100.000,00. Da man ikke kender tidspunktet for 
realisering af pengene/investeringen, kan en optimal investering ikke foretages uden 
risiko for kurstab. Lene ønskede ikke at lægge navn til en investering med mindre det 
var generalforsamlingens udtrykkelige beslutning. Såfremt dette må ønskes, kan det 
bringes op ved forslag fra medlemmer. 

 
• Punkt 5: Kontingent. Det præciseres, at stigning (vedtaget efterår 2006) med kr.25 pr. 

mdr. medfører et kontingent til kr.150 pr. mdr. og kr.900 pr. halvår i 2007. Stigningen er 
motiveret med at vi i stigende grad er nødt til at benytte professionelle håndværkere til 
reparationer og lign. Stigningen i 2006 på kr. 25 pr. mdr. (vedtaget efterår 2005) er 
stadig øremærket opsparing til fremtidigt byggeri og der indsættes derfor kr.300 pr. 
medlem pr. år på en spærret konto. 

 
• Der blev spurgt til punkt 8 side 5 Dansprintaktivitet: Til dette blev der svaret, at der ikke 

havde været interesse alligevel. SK var således ikke med i konkurrencen. 
 

• Støtteforeningen gav et ur til brug for tidtagning til handicapløb. 
 
Punkt 3: Formandens beretning: 
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Beretningen for vintersæsonen er i sin natur ikke den mest begivenhedsrige hvad gælder sportslige 
aktiviteter og liv i klubben. Lidt er der dog at berette, men ellers benytter vi i bestyrelsen tiden til at 
optimere arbejdsprocesserne omkring bestyrelsesarbejdet og klubbens aktiviteter. Sidste år fik vi 
formaliseret og beskrevet opgaver og ansvarsområder for hver enkelt bestyrelsesrolle. I denne vinter 
har brugt hver enkelt bestyrelsesmøde til at gennemarbejde et tema af relevans for den kommende 
sæson; disse har været budget og prioritering (vision og strategi), ungdomsplaner, Amager 
strandpark rundt, instruktion osv. Dette for at sige at vi forsøger at arbejde i dybden og at være på 
forkant med klubbens udfordringer, ikke bare med det praktiske, men også med det strategiske. 
 
Ungdomsprojektet 
Ungdomsgruppen – bestående af Thor og 4-6 unge – har holdt sig kørende i vinter ved regelmæssig 
styrketræning i salen og løb.  
 
Vi ansøgte DIF’s Københavnerpulje om midler til støtte til ungdomsprojektet og fik den glædelige 
meddelelse af de ville donere 20.000 kr til køb af kajakker. For de penge har vi købt en Tracer   for 
14.000 kr og har endnu 6000 kr til gode som vi påtænker at købe en lignende brugt for, når en 
passende dukker op. 
 
I alt har ungdomprojektet nu 4 kapkajakker (Vajda: 2 stk Accelero i str hhv. S og M og 2 stk 
Ultrasonic str M. Alle i materialet kulfiber/kevlon), og en Tracer (Sandwich 12kg). 
 
Ungdomsarbejdet i år vil sigte mod – foruden at få flere unge ind i projektet – at få knyttet de unge 
lidt mere til klubbens almindelige aktiviteter. 
 
Amager Strandpark Løbet 
Forberedelserne til årets Amager Strandpark Rundt løb er i gang. Vi mener vi qua de sidste års løb, 
har fundet en interessant løbsform som – med visse forbedringer – også bliver modellen i år. 
Vi har foreløbig lavet en plan for milepælene frem til løbets afvikling den 28. juli.  
 
Lige nu arbejdes der på sponsorer og tilladelser og ikke mindst markedsføringsmateriale, som Ditte 
vil introducere jer til. 
 
Områdets udvikling 
Som det ses arbejdes der heftig på Prøvestenen. Første både er planlagt til anløb i 2008. 
Udviklingsselskabet Prøvestenen sigter på at etablere en vandsportsklub i havnen, og har i den 
forbindelse henvendt sig til DKF, DFfR og Dansk Sejlunion for at høre om man kunne være 
interesseret i at drive en sådan forening. En arbejdsgruppe med medlemmer fra de 3 forbund er 
nedsat, og vi har en repræsentant med i den gruppe. Vores holdning er at vi synes en sådan klub er 
et spændende aktiv for området, og på ingen måde en trussel for vores eksistens.  
 
SSF har en over 10 år gammel kamp om at få forlængelse af lejemål. Det er nu kommet i 
overborgmester Ritts interesse og hun har været ’på tour’ i området her. Det refereres fra hendes 
besøg at hun udtalte sig positivt om at en eventuel sti langs vandet skulle placeres bag om os og 
gennem en låge ind til SSF. 
 
Der er ikke taget endelig stilling til den foreslået Kabelbane ved ’hullet’. Men seneste forsigtige 
udmelding er at de – KBH’s Havn - i stedet kigger på en placering ved Amagerværket. 
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Meget glædeligt har vi fået meddelelse fra Kommunen (Geert Castberg) at Vej&Park har fået lov at 
asfaltere vejen ned til klubben – og at det skal udføres i løbet af foråret her. Stor tak til John der har 
været den ihærdige i denne sag. Vi afventer deres udspil om bolværket. 
 
 
Vores faciliteter 
I disse dage vil der være ansøgning på vej til Lokale og Anlægsfonden. Ansøgningen er en søgning 
om en forhåndsvurdering af muligheden for økonomisk støtte i forbindelse med fornyelse af vores 
faciliteter og indeholder en projektbeskrivelse, idéskitser, og finansieringsforslag, samt en masse 
dokumentation for klubbens nuværende forhold. I bedste fald vil ansøgningen føre til en invitation 
om nærmere afklaring om vores muligheder. Uden at være for optimistisk vurderer jeg at vi burde 
matche Fondens krav om ”satsning på idræt og ungdom i storbyer der er underforsynede med 
idrætstilbud”. 
 
Vi påtænker først og fremmest at angribe opgaven ad denne vej. Som tidligere nævnt forventedes 
det at Kultur- og Fritidsforvaltningen ville etablere en pulje til renovering af foreningsejede 
klubhuse i forbindelse med budget 2007. Det er ikke sket. Men vi holder os klar til at søge dér også, 
hvis det dukker op. 
 
Sport 
Vinterræs og orienteringsløb er blevet afholdt, men spredt deltagelse fra Sundbys side. Det skal 
fremhæves at Hanne Gundersen kom på præmielisten til OL, idet hun placerede sig på en 13 plads. 
Og at Peter blev nr. 3 i det samlede Vinterræs. 
 
Det er i vinter sat gang i en for klubben ny aktivitet; nemlig Tøsetræning. Hver lørdag 
vintersæsonen igennem, er der seriøst styrketrænet og efterfølgende badet i øresund. Selvom det har 
været relativt småt med deltagelse,  
 
DKF 
Sundby deltog i DKFs årsmøde og følgende skal nævnes herfra: Ledelsen fremlagde deres planer 
frem mod år 2012, og hovedindsatsområder vil være: Uddannelse af trænere og ledere, Vækst i 
klubber og antal af klubber, Børn og unge og Kortbane elite. Overordnet har de en strategi om at alt 
hvad der rører sig med en paddel eller pagaj på vandet skal ind under DKF (jordløse boldklub) – 
desværre efter vores mening en vækst-for-væksten-skyld-strategi. Vi så hellere at der blev sat fokus 
på at få flere til at deltage i de mange ro-arrangementer – altså styrkelse af bredde(kap)roning, og 
elitesatsning. Sundby – ved Annettes indlæg – kommenterede Forbundets meget mangelfulde 
dækning af vores guld i VM maraton. Annette åbnede desuden også for emnet om turbådsklassen, 
med en pointe om at deltagelsen i – især dameklasserne – ville blive meget større hvis reglerne for 
turbåde fjernes. Reglen for at turbåde skal være forsynet med en finne blev fjernet fra 
kaproningsbestemmelserne for maraton. 
 
Desværre må vi meddele at kontingentet til DKF blev besluttet at stige med 35 kr pr. medlem. Det 
betyder at vi nu skal betale 1000 kr i klubkontingent + 100 kr pr. medlem (ved 130 medlemmer 
bliver det årlig stigning på 4550 kr ). Vi stemte ikke for denne stigning, da vi ikke syntes 
bestyrelsen helt kunne redegøre for hvad pengene skulle anvendes til. 
 
Diverse 
Sammen med Søtteforeningen har vi valgt at yde økonomisk støtte til Peters træningslejr med KcK. 
Peter får ialt 3000 kr til den træningslejr der foregår i Sydfrankrig i April måned. 
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Bestyrelsen motiverer beslutningen med at vi stadig ønsker at støtte Peters ambitioner om at ro 
kaproning på højt plan. 
 
Vi motiverer det ydermere med, at vi fortsat også gerne vil kunne bruge Peters store engagement i 
sporten til at motivere – især de kommende unge klubkammerater til målrettet træning og deltagelse 
i kaproning. Støtten er en måde at kreditere Peters indsats på dette område også. 
 
Peter præstationer i K4 i 2006 og Thors i K2 udløste billet til reception på rådhuset, hvor vi foruden 
stående buffet og rådhuspandekager fik Ritts forklaring om de mange millioner (270) der er sat af til 
forbedring af Kommunes egne idrætsanlæg. 
 
Et af vores medlemmer Elinor Fribo – medlem siden 2000 – er desværre død. Ære være hende 
minde. 
 
Vi tæller 128 medlemmer. 
/beretning slut 
 
Beretning blev godkendt. 
 
Punkt. 4: Fremlæggelse af regnskab 
 
Ruth Stefansen gennemgik de enkelte poster i foreningens driftsregnskab for perioden 1.1 2006 til 
31.12. 2006. 
Regnskab er ophængt i klubben og kan i øvrigt også rekvireres ved henvendelse til Ruth Stefansen. 
Regnskabet gav et overskud på 2.489,13. 
TDC abonnementet der er betalt mens telefonen har været ude af drift, kommer forhåbentlig retur. 
Bestyrelsen har besluttet, at der skal være en tilgængelig telefon i klubben af hensyn til sikkerhed. 
Saunabrug afregnes efter særskilt liste og vil blive opkrævet brugerne ved næste kontingent 
opkrævning. 
Bestyrelsens overordnede holdning til årets regnskab er at, regnskabet og udgiftsposterne på rette 
områder viser at vi forfølger vores målsætning om sportslig aktivitet, og understøtter herved 
mulighed for eventuelle sponsorstøtte. 
 
Efter en kort drøftelse omkring elregning, blev regnskab godkendt med forbehold for Peter Hersteds 
efterfølgende revidering og godkendelse. 
 
Punkt 5: Fastsættelse af bødestørrelse 
 
Bestyrelsen havde foreslået fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse pligtarbejde. 
Dette trak bestyrelsen tilbage. 
 
 
Indkomne forslag: 
 
Lovændringsforslag 
I §4 i klubbens love står at ”indskud… fastsættes hvert år på efterårsgeneralforsamlingen”. Dette 
har vi ikke fået med i dagsordenen for efterårsgeneralforsamlingen hvilket medfører at vi glemmer 
det. Bestyrelsen foreslår derfor at dagsordenen for efterårsgeneralforsamlingen ændres.  
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Nuværende ordlyd: Bestyrelsens forslag (ændring i kursiv): 
§7 
… 
dagsordenen til efterårsgeneralforsamlingen i oktober har 
følgende punkter: 
… 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
… 

 
 
5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det 
kommende år. 
 

 
 
Bestyrelsens forslag til tilføjelse til § 7 blev vedtaget med stort flertal. 
 
Punkt 7: Valg til bestyrelsen 
 
På valg: næstformand Annette elmue, Kasserer Ruth Stefansen, bestyrelsesmedlem Ditte Friis-
Pedersen, 2 x revisor og 3 medlemmer til Roudvalg. Endvidere festudvalg. 
 
Annette Elmue blev genvalgt. 
Ruth Stefansen blev genvalgt. 
Ditte Friis-Pedersen blev genvalgt. 
Revisorer Ida Andersen og Peter Hersted blev genvalgt. 
I roudvalget blev Annette Elmue , Henrik Taxbøl genvalgt. Som 3. person blev Martin Grønbæk 
valgt. 
Festudvalg: Heidi Lind, Gitte Lotinga, Allan Kloch, Maja Kristiansen og Lise Lycke 
 
Finn Pedersen trak sig som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fortsætter uden nyt medlem jf. klubbens 
love § 6. 
Bestyrelsen er således konstitueret: 
Formand - Ulla Stuart 
Næstformand – Annette Elmue 
Kasserer – Ruth Stefansen 
Sekretær – Lene Eifer 
Bestyrelsesmedlem forår – Ditte Friis-Pedersen 
Bestyrelsesmedlem efterår - vakant 
 
  
Punkt 8: Fremtidig virksomhed 
 
Annette redegjorde for Roudvalgets opgaver. De er kort fortalt følgende: 

• Afholdelse (dvs. planlægning, annoncering og afvikling) af handicapturnering, 
Klubmesterskaber og Danske Bank Cup. 

• Planlægge og afholde deltagelse i løb, klubture og lign. efter behov. 
• Ansvarlig for stævnetilmeldinger og betalinger (opkrævning hos deltagende medlemmer 

ligger hos kassereren) 
 
Herudover ligger det også i roudvalgets rolle at være igangsættende for deltagelse i løb, dvs. gøre 
opmærksom på løbsinvitationer, gøre reklame for udvalgte løb, hjælpe med at arrangere transport 
osv. til løbene.  
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Ansvaret for en opgave indebærer ikke nødvendigvis at roudvalget selv skal udføre den, men at det 
er roudvalget der har ansvaret for at den bliver udført. Banelægning til handicap kan således være 
en arbejdsopgave på en af arbejdsdagene. 
 
Sundby Kajakklubs Roudvalget er forankret i bestyrelsen via Næstformanden. 
 
 
Ditte redegjorde for planerne med Amager Strandpark Rundt-løbet, som sker den 28 juli. 
Tilmeldning åbner den 1 juli. Vi sigter på at løbet afholdes i samme form og ånd som tidligere år. 
Vi håber selvfølgelig på endnu flere deltagere. Og vi satser på at få et pænt tilskud til løbet fra 
enkelte store sponsorer; evt. Danske Bank – i stedet for mange små sidste år. 
 
Endvidere fortalte Ditte om klubbens planer omkring instruktion af nye medlemmer, hvor vi igen i 
år ’kun’ tager et enkelt hold ind på ca. 12 personer, jf. de gode erfaringer far sidste års hold. 
Eventuelt kan instruktørerne hjælpe til med ungdomsroerne, hvis der er overskud til det.  
 
Heidi Lind har lavet ro-statistikken for 2006. Vi har i alt roet 32.502 km, et gennemsnit på ca.300 
km. pr. medlem. 103 roere har været på vandet, hvilket må siges at være fantastisk flot. De nye 
roere fra blandt andet sidste år har været godt aktive. 
 
Der blev debatteret lidt frem og tilbage på ASR og den kommende sæson. 
 
Alt i alt : 
Du kan  glæde dig til en god sæson. 
 
Der var nu anledning til en god debat blandt de fremmødte. Flere gode ideer kom på bordet og 
blandt andet i forhold til at tjene penge til klubben (vi mangler til istandsættelse m.v.) 
Da bestyrelsen p.t. har nok at se til med de projekter, der allerede er sat i søen, var bestyrelsens 
opfordring: 
 
Gode forslag er meget velkomne – men de skal følges op af forslagsstillerens eget drive. Send 
forslag/handlingsplan tillige med et budget til bestyrelsen og der vil naturligvis blive set positivt på 
alt. 
 
Punkt 9. Eventuelt 
 
Klubbens trailer blev drøftet. Den er i elendig stand. Det blev besluttet at bestyrelsen ville få skiftet 
dæk på den. 
 
Alkoholpolitikken overfor de ungemedlemmer blev efterlyst. Bestyrelsen lovede et skriv. 
 
Klubben fylder 80 år. Se nyhedsbrev. Der vil blive inviteret til fest. Gert Kastberg, som står for 
reparation af vores vej ned til klubben er inviteret til standerhejsning. 
 
Gulv i træningssal forsøges lavet hen over sommeren. Der indhentes 2 tilbud på arbejdet på 
professionelle tømrer. 
 
Et Falck-eftersyn iværksættes af John Ludvig. 
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Der blev nedsat et gas- og toiletudvalg: Tax og John Ludvig. De vil fremover håndtere problemer 
omkring tank m.v. 
 
Den ordinære forårsgeneralforsamling blev afsluttet kl. 21.30 af dirigenten, som takkede for god ro 
og orden. Aftenen sluttede med et 6-foldigtleve for Sundby Kajakklub. 
 
For referat 16 april 2007 Lene E. 
 
 


