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Generalforsamling i Sundby kajakklub efterår 2011                              

Tirsdag d. 29. marts  

Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling. 
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde. 
6. Indkomne forslag. 

a) ændring af lovtekst – stillet af arbejdsgruppe nedsat efter sidste generalforsamling i 
samarbejde med bestyrelsen. Motivationen for ændringen er ophængt i klubben og sendes på 
mail. 
§2, stk. 3 foreslås ændret: (se nedenfor) 

7. Valg 
Til bestyrelsen: 

a. Næstformand, Ditte Friis-Pedersen – modtager genvalg 
b. Kasserer, Ruth Stefansen – modtager genvalg 
c. Bestyrelsesmedlem, Andy Ludwig – modtager genvalg. 

2 revisorer, Ida Andersen og Lene Eifer – modtager genvalg 
3 roudvalgsmedlemmer (Annette Elmue, Henrik Taxbøl, Martin Grønbæk) 
Festudvalg: (Maja, Mette, Malene, Michael, Bettina) 

8. Fremtidig virksomhed. 
9. Eventuelt. 
Til stede: Ulla, Maja, Andy, Ruth fra bestyrelsen samt 19 andre medlemmer.  

 

1) Valg af dirigent 

Lene Eifer blev enstemmigt valgt til dirigent, Marianne og Leif blev valgt til at tælle stemmer.  

2) Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling  

Ingen kommentarer, afstemning, 23 stemmer for ud af 23 

3) Formandens beretning 

Sportstlige aktiviteter 

Qua vintervejret er de sportslige aktiviteter mest foregået på land – og indendørs. Således har der været 

masser af træning i salen, både af enkle personer og af forskellige hold, her især tøseholdet og URO-holdet. 

Der har været afholdt 3 Vinterræs, hvor vi har været deltagende med en pæn håndfuld vejrbestandte 

kajakroere. 

Sædvanligvis har vi løbet O-Løb og i år vandt Dame-holdet, og bliver derved skrevet ind i vandrepokalen. 

Denne flotte placering skyldes at vi har 3-4 stabile og godt løbende damer, der også har fået individuelle 

gode placeringen. Den bedst placerede er Marianne Larsen på en anden plads 

Lars Rønnebech roede sig til Metal i Ergometer DM - Sølv:1000m (Herre Master 40+-klassen)  

Ungdomsarbejdet 

Vinteren 2010-2011 



 

Side 2 af 11 

Som sædvanligt har ungdomsgruppen trænet to gange ugentligt med stort fremmøde hver gang. Grundet 

den kolde vinter har vi ikke løbetrænet, men blevet i salen. Fokus har været på 3 typer styrketræning: Tung 

vægttræning, udholdenheds vægttræning og cirkeltræning.  

Udover ungdomsroerne har Ebbe og Connie deltaget hver gang og er blevet en fast del af holdet.  

Alle har haft stor forbedring både i udførelsen af øvelserne og programmet, og hvad angår selve formen.  

På den negative side, har Andy forladt trænergruppen, grundet mange opgaver i klubregi. En kapacitet af 

denne vil være et stort tab for enhver trænergruppe. Andy skal have stor tak for sin indsats vedr. 

ungdomsprojektet, og han har stor andel i de flotte resultater som vi har opnået. Den resterende 

trænergruppe har tilkendegivet at den vil løfte opgaven fremadrettet.  

Derudover har Jonas Kaspersen flyttet til Kraftcenter Vallensbæk, hvorfor han ikke længere stiller op for SK. 

Thor og Peter har haft samtale med Jonas om dette forud for hans beslutning for at afklare årsagerne. Der 

er flere årsager til hans beslutning og han har vurderet at det er den bedste løsning for ham. 

Sommeren 2011 

Ungdomsgruppen vil fortsætte med at træne to gange ugentligt. I 2011 vil vi forsøge at udvide gruppen 

med 6-8 ungdomsroere. Dette betyder at vi skal være min. to træner pr gang, hvorfor vi stadig rekruttere 

nye trænere.  

Ungdomsgruppen har modtaget en kapkajak fra Sydbank og en fra DKF som skal bruges til et pigeprojekt. 

Hvordan udformningen af dette projekt bliver, er ikke afklaret endnu men trænergruppen arbejder videre 

med dette. Vi har flere ansøgninger ude, bl.a. med henblik på at få pagajer til ungdomsgruppen. 

Til at starte sæsonen skal gruppen på træningslejr i Svejbæk i 5 dage, sammen med Hvidovres 

ungdomshold. Vi forventer at flere af de nuværende roere vil kunne ro i kapkajak og træne efter program i 

denne sæson.  

I 2011 vil ungdomsgruppen deltage i flere stævner, bl.a. Spring Regatta, Maribo Regatta, Bagsværd Regatta, 

Paddle Battle Cup (tidligere DBC), Kortbane DM, Marathon DM, TDG og Mølleåen. Dertil håber vi at Lynet 

Marc skal ro internationale stævner som U18 landsholdsroer. Marc er stadig tilknyttet KcK, som Patrict også 

er. Patrick har også en god chance for at blive en del af U16 landsholdet. Til sidst forventer vi at flere 

ungdomsroere vil deltage i Handicap.  

Støtte & Anskaffelser 

Vundet: 

• KBH’s Kommune.:Aktivitets – og drifttilskud til unge u 25 år – 20.152kr 

• Sydbank: Ungdomskajak, VAJDA K1 COLT M TRAINING, 15.500kr 

• DKF puljemidler: Ungdomskajak, (10.000kr/Yde: ’Pigeprojekt) 

Tabt: 

• Jyllands-Postens Fond: K2-kajak  
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• Tuborgs Grønne Fond om støtte til renovering af K4 og 2 st. K2 

Afventer: 

• Nordea Fonden: Ungdomskajak, 80/20 () 

• Trygfonden: 10 veste til ung og 3 sikkerhedsdragter. (12.397 ) 

• Roskildefestival Fonden:15.000 kr. til pagajer  

Støtteforeningen: 

• Marc - 2200 kr til træningslejr. (SK ligeledes 2200) 

Takket være gode kræfter i klubben – i de sidste par år især Jakob Engbæk – har vi de sidste 5 år skaffet 

sponsoreringer for et samlet beløb på 286.000 kr! Det giver optimisme til vores målsætning om at anskaffe 

flere kajakker til et bredere udsnit af medlemmerne, samt til inspiration til den forestående fondssøgning til 

klubhusbyggeriet. 

Klubhusprojektet 

Også takket været nye og inspirerende kræfter har vi fået revitaliseret arbejdet med klubhusfornyelsen. Og 

det der er præsteret følgende siden efteråret: 

• Prospektmateriale udarbejdet af Hasløv og Kjærsgård er klar, og bliver udleveret efter 

generalforsamlingen. Det skal bruges til Fondsøgningsarbejdet, for at synliggøre hvad vi ønsker os. 

• I aftalen med Haslev ligger også at de skal hjælpe os med byggetilladelsen, og der udestår således 

at få aftalt og afholdt møder med KBH’s Komm sammen med Haslev og Kjærsgård. 

• Næste skridt er at skaffe midler til at realisere drømmene.  Fondsøgningsgruppen er klar til at gå i 

gang. De har haft møde med KBH’s Kommunes Projektværksted, og har fået gode råd til det 

forestående arbejde. Mette vil fortælle mere herom under ’Fremtidig virksomhed’. 

Vores fokus omkring dette er stadig at holde momentum og involvere kompetente kræfter i opgaven – 
foruden at spare flere penge op.   

 

El og Miljø 

Vores overordnede målsætning er: at øge aktivitetsniveauet – uden at energiforbruget stiger! 

I tal er årets (fra marts 2010 til marts 2011) elforbrug 17.880 kr, dvs. samme forbrug som 2010 og en 

besparelse på ca. 6000 kr i forhold til 2009. 
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Amager Strandpark Rundt 2011 

Nye tiltag i år 

Satsning på international deltagelse. Målsætningen er at få blot få gode internationale roere med, og 

måske også en håndfuld Master-roere. Det vil kræve af os, at vi tilbyder indkvartering eller andet der kan 

gøre det attraktivt for de gode internationale roere at rejse hertil for løbets skyld. 

Vi har besluttet at købe os til begge base-teltene, så vi slipper for det store – og umulige – arbejde med at 

slå telt op og ned på samme døgn i al slags vejr. 

Sponsoreringer 

Vi har mistet e-Boks som trøje-sponsor, og jeg er i gang med at finde en el. flere virksomheder der vil 

hjælpe os i stedet. Der er i øjeblikke dialog med Hede Danmark. 

Glædeligt er det at Zippo/Leathermann har givet tilsagn igen. Endelig skal Schaumann også spørges; det 

høre ligesom til løbet at overdrage en check fra Schaumann Properties. 

Bestyrelsens arbejde 

Budgetarbejde  

Bestyrelsen har i vinter indført et nyt ’bestyrelsesværktøj’ i form af et budget-regneark. Dette for bedre og 

mere målbart at kunne se og styre sammenhængen mellem vores aktiviteter og omkostninger. 

Et eksempel på det er Materialeforvaltningsbudgettet, hvor vi har indlagt vores målsætning om at anskaffe 

flere klubbåde til en brede del af klubmedlemmernes behov. 
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PBS Betalingsservice 

PBS Betalingsservice web gør det nu endeligt økonomisk muligt for os at opkræve vores kontingenter via 

BS, og vi satser på at det er på plads ved næste opkrævning.  

Prisen på det vil blive 2,45 pr. opkrævning via BS, og 5,83 pr.indbetalingskort + div. opstart omkostn. Dvs. 

en lille smule billigere og forhåbentlig nemmere end vores nuværende opkrævning via håndskrevne 

girokort. 

Deltagelse i arbejdsgrupper.  

Internt har bestyrelsen være involveret i arbejdsgrupper omkring  ’Administration af bådpladser’ og 

’Byggeprojektet’. Eksternt har vi deltaget i møder med KcK, BAS, Amager Øst projektgr. 

Kabelbane i lagunen 

Der planlægges at anlægge en kabelbane i lagunen. Det konkrete omkring dette er at det er det lille ’ski-

træk’ der i vinter har stået på stranden ved Øresundsvej, der på forsøgsbasis vil blive lagt ud i lagunen til 

sommer. Det opsættes syd for jollerampen, og vi fylde 170 x 20 m, med et enkelt ’træk’ og vi vurderer ikke 

at det vil genere os. 
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DKF’s årsmøde 

Ved DKF’s års møde kunne vi glædeligvis tage imod Arrangørpokalen 2010. Løbet blev valgt blandt 6 andre 

nominerede løb. Det er glædeligt at modtage Pokalen på jysk grund, da vi netop rigtig gerne ser at vores løb 

også tiltrækker jyske roere, samt at vi får pokalen på et år hvor vi i særdeleshed har udfordret 

løbsdeltagernes evner ud i at ro i vind og høje bølger – og de vandture det medførte. Det motiverer os til at 

forsætte det store arbejde med løbet. 

Det blev på mødet vedtaget en ny struktur, som kort fortalt betyder at det bliver en mere politisk 

arbejdende bestyrelse, og hvor arbejdet med aktiviteter er udlagt til arbejdsgrupper. 

På årsmødet var der en hilsen til vores ’Den gamle kajakroer’ John Ludwig, og DKF’s formand ville sende en 

buket til John. Det varmer vores hjerter. 

Ruth & Ida stopper som tidtagere til OL 

Efter rigtig mange års tro tjeneste og store stabile indsats har Ruth og Ida valgt at stoppe som tidtagere til 

Orienteringsløbene. Vi har  i klubben nydt rigtig godt af Ruth og Ida’s arbejde, idet det har været rart at se 

deres søde ansigter (og skrappe tone) ved startbordet søndag efter søndag, foruden at vi igennem det 

’sluppet’ for andre opgaver i forbindelse med løbet. Ol-komitéen eftersøger nu nye kandidater til opgaven, 

så hvis nogen er interesseret må de meget gerne melde sig. 

Formand fyldte 50.. 

Og jeg  er særdeles glad og beæret over den flotte ’suprise’ klubben lavede for mig. Det var ikke forventet, 

og ’ramte plet’ mht. at få mig til at føle mig værdsat og anerkendt for det arbejde jeg laver i klubben. 
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Vi tæller 130 medlemmer. 

/Beretning slut 

Der blev stemt om beretningen, der blev godkendes med stort flertal 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab, Ved Ruth: 

Der blev fremhævet en række poster som er store/specielle i 2010.  

Reparation og vedligehold på 62.585 kr. dækker: Nyt gulv i træningssal, reparation af toilet mv., samt 

fældning af træ for 5.000 kr.  

Indeholdt i posten ’Bestyrelse’ er også deltagelse i DKF årsmøde (i Roskilde)  

El og gas er på 16.765 kr. mod 28.957 kr. i 2009 og 30.230 kr. i 2008, det skyldes et betydeligt fald i 

gasforbruget samtidig med at elforbruget også er faldet.  

Vandforbrug er stabilt, men dækker for både 2009 og 2010, da regning kom sent og derfor ikke var med i 

regnskabet for 2009.   

Køb af Inventar, 19.758 kr., er især træningsudstyr til træningssal og musikanlæg. 

Klubbens egen drift har et underskud på 38 kr!   

Ruth takkes  

5) Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde  

Intet forslag til ændring af bødestørrelsen, der ikke ændres fra nuværende 100 kr.  

6) Indkomne forslag 

På vegne af Ditte der er syg, fremlægger Ulla forslaget om lovændring.  

§2, stk. 3 foreslås ændret til: 
Nuværende tekst Foreslås ændret til 
Ved optagelse kan medlemmet benytte klubbens 
romateriel (kajak, pagaj og redningsvest) det første år 
efter indmeldelsesdatoen. Herefter må seniormedlemmer 
selv anskaffe sig en af bestyrelsen anerkendt kajak, der 
samtidig skal opfylde Dansk Kano og Kajak Forbunds 
sikkerhedsbestemmelser. Det er tilladt at flere end et 
medlem er ejere af samme kajak. 
 

Klubben råder over et antal kajakpladser, der kan 
anvendes til klubkajakker og privatejede kajakker. 
Kajakpladserne administreres af klubbens bestyrelse, 
eller en person der er bemyndiget hertil af bestyrelsen, 
efter retningslinier, der er fastsat af bestyrelsen. 
Medlemmer der får tildelt kajakplads, kan anskaffe en af 
bestyrelsen anerkendt kajak, der samtidig skal opfylde 
Dansk Kano og Kajak Forbunds 
sikkerhedsbestemmelser. Det er tilladt at flere end et 
medlem er ejere af samme kajak. 

 
I nuværende tekst står at man skal anskaffe sig en kajak andet år i klubben. Det er ikke praksis og har ikke 

været det i mange år, derfor forslag om ændring af teksten.  

På efterårsgeneralforsamlingen blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 5 medlemmer heraf 2 fra 

bestyrelsen, arbejdsgruppen skulle se på regler og retningslinjer for kajakpladser til private kajakker. I løbet 

af vinteren har arbejdsgruppen haft flere møder og bestyrelsen fremlægger nu 2 papirer i den forbindelse. 

”Retningslinjer for bådpladser” og ”motivation for lovændring”. Kun lovændringsforslaget skal vedtages på 

generalforsamlingen.   
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Arbejdsgruppen er kommet frem til et sæt retningslinjer, der ikke er så konkrete som dem, der blev forslået 

på efterårets generalforsamling. Retningslinierne lægger op til bådepladserne administreres efter kriterier, 

der skal sikre en balance mellem klubbåde og private både, og mellem forskellige ro-behov. 

Retningslinierne er gengivet herunder: 

Retningslinier vedrørende bådpladser i Sundby Kajakklub. 

Bestyrelsen administrerer fordelingen af samtlige bådpladser, både til private kajakker og til klubbens 

kajakker. 

Bestyrelsens opgave er at sikre og tilgodese medlemmernes samlede ønsker, behov og udvikling inden 

for kajaksporten og skabe muligheder for et højt aktivitetsniveau i klubben samt at sikre, at tildelinger 

af bådpladser ikke resulterer i fejlkøb og at bådpladserne ikke benyttes til passive både i klubben. 

Administration af bådpladser foretages ud fra kriterier om: 

• Aktivitet; herunder roede kilometer, mv. 

• Engagement; herunder deltagelse i klubaktiviteter, ambitioner, mv. 

• Øvrige behov; herunder fysiske, personlige og konkurrencemæssige behov, set i 

 forhold til de muligheder klubbens materielpark kan tilbyde. 

Medlemmer der ansøger om bådplads skal rette henvendelse til den samlede bestyrelse og motivere en 

ansøgning. Bestyrelsen vil efterfølgende give en saglig afgørelse på ansøgningen til det enkelte 

medlem. 

Tildelte bådpladser er ikke placeringsmæssigt permanente, idet bestyrelsen løbende kan omfordele 

således at de mest tilgængelige pladser forbeholdes de aktuelt mest aktive medlemmer. 

Det er bestyrelsens ambition at imødegå udfordringer der opstår i forbindelse med et stigende 

aktivitetsniveau i klubben, samtidig med at den ønsker at leve op til formålsbestemmelsen, værdsætte 

det aktive klubmiljø og ’den lange tilknytning’ til klubben, som foruden en indsats for at fastholde 

medlemmerne i klubben, følges af en erkendelse af, at et langt klubliv nødvendigvis vil have udsving i 

aktivitetsniveau, eksempelvis som følge af sygdoms- og skadesperioder, samt, studie-, familie- og 

arbejdsliv.  

Bestyrelsen har ikke konkret afvist medlemmers ønske om bådplads pga. pladsmangel. Bestyrelsen har lagt 

op til at der købes flere klubkajakker og Andy viste en oversigt over anskaffelse budget, hvori der var en 

prioriteret liste over kajakker og andet udstyr.  

Debat.  
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Lene E: Hvor er det dejligt at retningslinierne  er blevet så runde og ros til det gode arbejde. Det er kommet 

godt ud.  

Malene: Forslår at lave en liste/bog hvor der noteres roturer der ikke bliver til noget fordi der mangler en 

kajak af den ønskede type, (f.eks. en tracer, eller en kapkajak) Ideen er at identificerer hvilke både der er 

efterspørgsel efter, hvornår og i hvilket omfang. Der er almindelig opbakning til forslaget og Søren nævner 

at I Vallensbæk booker de både over nettet hjemmefra. Det ville være smart, så får man også en meget 

nøjagtig statistik.  

Søren W synes ikke om forandringen. 

Det blev præciseret at klubbens regler gælder for alle, nye som gamle. Der er ikke forskellige regler efter 

hvornår man er blevet medlem eller hvornår man har anskaffet sig en båd.   

Ulla gjorde opmærksom på at ændring i lovteksten er en betydelig ting, og at det betyder at fremtidige 

bestyrelser i princippet kan administrere bådpladserne, uden hensyntagen til at medlemmer tidligere har 

været ’tvunget’ til at købe egen kajak.    

Der bliver spurgt til krav for vedtagelse af lovændring, svaret er at 2/3 af fremmødte skal stemme for.   

Afstemning: For: 21, I mod: 0, blank 2 -  ud af 23 fremmødte.  

Som referent vil jeg opfordre alle til at læse såvel motivationen, som bestyrelsens retningslinjer for 

kajakpladser samt til at læse hvad der står.  

7) Valg til: 

Bestyrelsen:  

• Ditte Friiis-Pedersen genvælges,  

• Ruth  Stefansen genvælges, med stort bifald.  

• Andy Ludwig genvælges.  

Revisorer: Ida Andersen modtager genvalg. Lene Eifer modtager genvalg og de vælges begge.  

Roudvalg: Henrik Taxbøl vil gøre en endnu større indsats, Martin Grønbæk modtager genvalg, Anette 

Elmue modtager (formentlig) genvalg, Ebbe opfordres til at være med i ro-udvalget, han stiller op og 

fortæller at han særligt vil fokuserer på klubbens deltagelse i de mange løb han og Connie deltager i. 

Ro-udvalget består nu af: Henrik Taxbøl, Martin Grønbæk, Annette Elmue, Ebbe og Connie 

Festudvalget: Maja, ønsker ikke at opstille, Malene, Mette, Michael og Bettina genopstiller, Marianne og 

Susanne opfordres til at stille op og accepterer, Mette opfordre til mere hjælp ved fester. Alle de opstillede 

vælges. 

8) Fremtidig virksomhed 

Nye medlemmer 2011 - Maja 

Invitation til Introduktionsdag er udsendt til måske kommende medlemmer, det vælter ind med respons 

fortæller Maja. Voksen introduktionen går fra 17 til 18 torsdag og en weekend i start og en weekend i 
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slutningen. Ros til alle instruktørerne, modtages på alles vegne af Martin og Marianne, der er til stede. 

Andre klubber har svært ved at fastholde instruktører, det har vi ikke, men der er altid brug for flere. 

Bedre klubhus/ nyt klubhus - v Mette. 

Der er nedsat en række arbejdsgrupper: Finansieringsudvalg, Byggeudvalg, Kommunikationsudvalg, og 

Handymen. Der ønskes især medlemmer til Finansieringsudvalg, hvor Mette og Jakob ønsker hjælp til at 

skrive ansøgninger og til kommunikations gruppen, der har Ditte som tovholder.  

Tidsplanen er, at vi går i gang med at skrive ansøgninger nu, Modulopdelingen fastlægges efter niveauet af 

succes med ansøgningerne. Lykkes det at få tildelt midler fra klubhuspuljen i 2011, skal det bygges i 2012. 

Vi vil søge såvel offentlige som private puljer og fonde, men der vil formodentligt også være behov for et 

lån fra f.eks. DIF, udover klubbens begrænsede opsparing. Når vi kommer længere med projektet vil vi også 

søge sponsorer at byggematerialer til det spændende projekt. Der blev også gjort reklame for den folder 

som blev udleveret lige efter generalforsamlingen.  

Der blev spurgt til om klubben kan benyttes mens der bliver bygget om og til. Jakob svarer at efter den 

nuværende plan om etapeopdeling, så vil klubben kunne benyttes, da det nuværende toilet, bad og 

dameomklædning ikke ændres i første omgang og den nuværende kajakopbevaring ikke ændres.  

Sæsonens aktiviteter 

Ulla nævner at sædvanlige aktiviteter fortsætter som hidtil, Handikap, ASR, fester mv.  

9) Eventuelt.  

Leif: 3 korte spørgsmål. Bødestørrelse, - svar 100 kr. pr gang. Max. 300 kr. i alt. Sæson starter 1. maj for 

medlemmer uden vintertilladelse. Det præciseres at forårsklargøring er lørdag d. 9/4 og søndag d. 16/4, 

man skal deltage mindst den ene dag.  

Susanne, spørger til blå sti, er der nogen fra SK som er medlemmer af udvalget, det er ikke tilfældet. 

Opfordring fra Susanne til at se udstilling frem til 8. april i DMU. Og en opfordring fra Jakob til at nogle SK  

medlemmer går ind i arbejdet eller følger det.   

Ebbe: Forslår anden rute til handikap. Forslaget er en rute rundt om stenen ved Prøvestensbroen og om 

pillerne under kilometerbroen. Ikke ned til surfere i sydlige lagune og fast rute fra år til år. Der er spredte 

tilkendegivelser for og imod og med andre forslag.  Michael nævner dønninger fra Øresund på en del af 

turen mod Prøvestenen og at Kitesurfere kun er et problem meget få gange, ikke et reelt problem. Øen 

rundt forslår Ulla. Ebbe mener at sikkerhed er bedre mod nord, bøjerudlægning behøves ikke altid den 

samme. Muligt korrekt at sammenligne tider fra år til år. Jakob forslår handikapbanen ligges mere parallelt 

med Amager kysten, så den holdes tættere på en kyst, hvilket er en fordel i forhold til at give de yngste 

ungdomsroere mulighed for at deltage. Uenighed om hvem der tager beslutning, Martin synes ikke det skal 

være roudvalget der bestemmer. Debatten fortsætter efter generalforsamlingen og bestyrelsen kommer til 

en afklaring / drøftelse. Ebbe opfordrer til at vi tænker over det.  

Sissle spørger til hvor mange der har meldt sig ud? Ruth svarer 2 inaktive roere har meldt sig ud, kontingent 

stigningen var nok mest en anledning.  

Sissle, Opfordrer til flere er aktive om vinteren og inviterer til at deltage i lørdagstræning.  
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Lene takker stemmetællere og forsamlingen for god ro og orden, og giver ordet tilerklærer Ulla kan afslutte 

generalforsamlingen der slutter med et seks foldigt leve for SUNDBY og uddeling af folderen ”Forslag til 

udvidelse og ombygning af Sundby Kajakklub” 

 

/Referat Jakob Engbæk 


