
Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling i Sundby kajakklub den 31. oktober 
2006 kl. 19.00 i klubbens lokaler. 
 
Dagsorden ifølge indkaldte. 
Tilstede 16 fremmødte medlemmer, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer, ud af klubbens 130 
medlemmer. 
 
Traditionen tro var klubben vært ved et lille traktement bestående af ost, pølse, øl og vand. 
Herefter velkomst ved formand Ulla Stuart. 
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 
 
/Formanden oplæste sin beretning: 
Som nævnt ved relevante lejligheder, mener vi at vi har haft en rigtig succesrig sæson. De planer og 
ønsker vi havde for sæsonen er blevet opfyldt – i rigt mål endda. 
 
Ungdomsprojektet 
Ungdomsarbejdet er begyndt at spire. Vi har haft en gruppe på ca. 10 unge (mellem 10 – og 14 år), 
der sommeren igennem har fulgt Thors træning, og det er vores fornemmelse at 5 – 6 af disse holder 
vinteren over.  
 
Thor er tilknyttet som ’professionel’ træner. Hermed forstås at klubben lønner Thor med 20.000 kr 
om året for hans indsats – foreløbig er aftalt et forløb på 2 år, som indebærer både sommer- og 
vintertræning. 
 
Økonomisk er projektet skruet sammen af den støtte vi har fået af DKF og Amagerbankens 
Jubilæumsfond – tilsammen 42.000 kr. De 36.000 kr fra DKF var givet målrettet til anskaffelse af 
materiel, og vi har indkøbt 4 stk. Vajda kapkajakker, der forventes at tages i brug til næste sæson. 
 
Klubben bærer således en stor del af udgifterne selv. Det mener vi er en rigtig prioritering, hvis vi 
skal lykkes med af føre en ungdomsdimension til Sundby kulturen. Vi vil selvfølgelig fortsat søge 
relevante fonde, til bevarelse og videreudvikling af dette projekt. 
Kort vil jeg sige at vi er glade for Thors arbejde. Det har levet op til vores forventninger, og har 
været helt uden problemer. 
 
Amager Strandpark Rundt Løbet 
Den 22. juli løb startskuddet til ASR-løbet version 2. Det øjeblik var mild sagt et ’Kodak-moment’ i 
kajakoptik. Det var alt det forudgående arbejde og slid værd at se de ca. 100 deltagere fare over 
sand og vand i de små 3 timer løbet stå på. 
 



Jeg synes vi kan konstatere at stævneudvalget (Ditte, Thor, Søren) ramte rigtigt i deres ’design’ af 
løbet, og jeg tror på at vi med små forbedringer kan videreudvikle konceptet til en nyskabende 
begivenhed på den danske kajakløbs-scene – måske over tid også internationalt. 
 
Jeg synes også at vi fik vist at der er rigtig mange, der godt vil gøre en indsats når det gælder denne 
slags aktivitet. Det der bliver vores fremtidige udfordring er at koordinere opgaverne, på en måde så 
det ikke belaster få personer alt for meget. Men i år skal der altså blot lyde en stor ros til alle – med 
Ditte i front – for at det lykkedes så godt, og at dagen i den grad lyser op i Sundby Kajakklubs 
historie. 
 
Økonomisk har det løbet rundt; vi har et overskud på små 10.000 kr. 
 
Vi er på igen til næste år - den 28. juli er ansøgt -, og mine noter til næste års planlægning 
indeholder: 
- Vores markedsføring af løbet er i top. Det skal vi bare fortsætte med. 
- Basen og udstyr kan forbedres – vi bør også kunne afholde i mindre godt vejr.  
- Præmieoverrækkelsen bør ikke være for lang. 
- Målrettet sponsoropsøgning. 
 
Resultater og Medaljer 
De præstationer der skal nævnes her er følgende: 
Klubmestrene: 
Herre 200m: Andy Ludwig 
Herre 500m, 5000m: Peter Hersted 
Dame 200m, 500m, 5000m: Ulla Stuart 
Herre Begynder: Martin Grønbæk 
Dame Begynder: Maja Kristiansen 
Ungdom Begynder: Patrick 
K2-mix: Peter Hersted og Karina Hornshøj 
 
Danmarksmesterskaber - kortbane 
K2 1000m - Thor Nielsen med Kim Wråe (ARK) 
K4 500m - Peter Hersted med Martin Ljungberg (Hellerup), Alex Lindros (ARK), Mark Rasmussen 
(Hvidovre) 
 
Danmarksmesterskaber - kortbane 
Herre senior Bronze: Thor Nielsen (2 min. straftillæg for vandbærerfejl i overbæring) 
 
Masters World Cup 
Maraton Dame 45-49 (og samtlige andre klasser): Helle og Ulla Stuart 
 
Tour de Gundeå 
Dame senior Tur: Hanne Gundersen 
 
Mølleåens Blå Bånd 
Dame senior Tur: Hanne Gundersen 
Herre senior Tur: Allan Klock 
 
Handicapvinder 2006 
Ida Andersen – meget flot og overraskende 
 
Desuden vil jeg rose os for at være flot repræsenteret til løb som TdG og MBB og Susåløbet. Det er 
en fornøjelse at se de røde trøjer uden for klubben, og det er flot at årets nye tager det at komme ud 
som en hel naturlig del af sporten. Det er præcist som vi ønskede os det ved sæsonens start. 



 
Områdets udvikling 
Der har ikke været så mange aktiviteter omkring områdets udvikling idet indstillingen til 
Borgerrepræsentationen om udviklingsplanen for området ikke er kommet videre. Folk med 
kommunalpolitisk indsigt mener at sagen ikke vil blive taget op før end man føler sig tvunget til det 
– enten for at tage fokus fra andre sager (byggeri på Kløvermarken), eller fordi at lokalpolitikerne 
kræver det. Sidst nævnte ’middel’ forsøger SSF at trække ind i deres kamp om at få forlænget 
lejekontrakten til 20 år. Efter sigende skulle der tages stilling til dette i 4. kvartal i år, men de 
betvivler at der falder en afgørelse.  
 
Det betyder nok for os at vores proces med kommune ang. lejekontrakt og kloakering også trækker 
ud.  
 
Der er for nylig dukket en sag op som vi i BAS regi har måtte reagere på. Det var nemlig kommet 
os for øre at nogen ansøgte KBHs Havn om at få lov til at bygge en kabelbane til vandski – og wake 
boards-aktiviteter. En af de foreslående placeringer af denne bane var ved Gasbeholderen ved nede 
ved ’hullet’. Vi - i samarbejde med BAS - har henvendt os til KBHs Havn og udtrykt vores 
bekymring om denne placering. 
Status på dette er at vi skal til møde med Københavns Havns adm. Direktør den 13. nov. 
 
Vores faciliteter 
Processen med vores klubhus fornyelse er kommet så langt, at vi nu vil søge en forhåndsvurdering 
til Lokale og Anlægs Fonden (LOA). Til det kræves en idéskitse, projektbeskrivelse og 
finansieringsforslag. Vi har fået lavet et sæt tegninger der illustrerer forslag til ombygninger i 3 
niveauer. I forhåndsvurderingen vil vi tage udgangspunkt i den mest omfattende 
ombygning/udbygning. Et projekt estimeret til 2 – 3 mill. kr. Tegninger er lavet af Haslev & 
Kjærsgaard – og det skal bemærkes at de indtil videre kun er et oplæg. 
 
Hele dette projekt vil selvfølge på et tidspunkt involvere kommunen – både mht. hvad der måtte 
blive af tilladelser til at bygge om og tilslutning til kloakering. Og vil sandsynligvis også tvinge en 
opmærksomhed på vores lejeforhold. 
 
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 
Vi har været rigtig glade for året hold af nye medlemmer. Den lidt ’hårde’ linie der blev lagt ved 
intro-dagen har ikke skræmt de 12 der kom ind, og jeg synes de på bedste vis er blevet en del af 
klublivet med hver deres tilgang til sporten. Vi tror det har en lille betydning at der kun blev taget et 
hold ind, og jeg vil anbefale at vi gør det på samme måde næste år – og så selvfølgelig supplerer 
med en masse unge. 
 
Der har været rekordhøj deltagelse til handicappet – et gennemsnit på 28 deltagere. I alt har 63 
Sundbyroere været med. I år satte vi startintervallet ned til 15 sek. hvilket kræver disciplin både af 
starterne og roeren. Det er et stort arbejde at få genereret de rigtige starttider fra uge til uge, og der 
er punkter hvor principperne i dette godt kan forbedres. Det vil vi opfordre ro-udvalget at kigge på 
til næste år. 
 
Foruden de 4 ungdomskajakker har vi kun købt en klubkajak i år - en Scraptus i sandwich-udgave, 
som vi har købt af et udmeldt medlem. Vi har ikke modtaget støtte fra Støtteforeningen, til bådkøb 
eller andet 
 
/Beretning slut 



 
Kommentarer til beretning: 
 
Peter H: Jeg har 6 placeringer, som jeg synes bør nævnes: nr.3 v/ Tour de Gudenåen sammen med 
Søren fra ARK i K2, endvidere blev jeg nr.1 til Bagsværd Regatta to gange og til Københavns 
Mesterskaberne nr. 2 i K1 500m og nr.3 i K1 1000m. Sluttelig nr. 3 til Mølleåens Blå Bånd. 
 
Anne-Mette: Kommentar til Thor som træner: Kunne man overveje at invitere andre klubber til 
Thors træning for at skabe yderligere dynamik? 
Forslag blev godt modtaget. 
 
Flere omkring bordet ville gerne vide, hvordan andre roere havde opfattet afholdelsen af Amager 
Strandpark Rundt, hvortil Ulla kunne svare, at løbet blev modtaget yderst positivt. 
 
Herefter blev beretning godkendt. 
 
Punkt. 4: Oversigt over økonomi 
 
Lene Eifer orienterede kort om indestående på konti i BG Bank. Samlet er der indestående i runde 
tal for kr.263.000 heraf kr.129.900 til særlig rente. 
Der blev spurgt til en evt. investering, for at sikre højere afkast. Til dette svarede Lene, at det er god 
skik IKKE at investere/gamble med andres penge, og slet ikke i foreningsregi. 
 
Lene gennemgik kort regnskab for afholdelse af Amager Strandpark Rundt, der gav et overskud 
samlet inkl. diverse tilskud og donationer kr.10.000,00. 
 
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
 
Qua fremtidsplaner om fornyelse af klubhus og behov for egenopsparing til det, var der fra 
bestyrelsens side forslag om kontingentstigning til kr.150,00 pr mdr. – altså en stigning på kr.25,00 
pr. mdr. pr. medlem. 
 
Lene gennemgik kort en regnemodel på et klubhus til anslået 2,5 mill kr. med en tidshorisont på ca. 
3 år. 
Kontingentstigningen vil betyde ved 100 fuldt betalende medlemmer en årlig opsparing på 
kr.30.000,00. Det er kr.90.000,00 på 3 år. 
Derforuden sparer vi allerede op med kr.50.000,00 på et år via beslutningen fra sidste 
generalforsamling omkring ”nye medlemmer”. 
Det er i alt kr.240.000,00 på 3 år. Det er ikke ret meget i forhold til et klubhus til 2,5 mill kr. 
Restfinansiering skal så ske via støtte/fonde samt bank. 
 
Det gav naturligvis anledning til heftig debat blandt medlemmerne. 
 
Det endte dog med at blive godkendt med virkning fra 1. januar 2007 betinget, at der ikke foreløbig 
vil ske yderligere stigninger i kontingent med henblik på opsparing. 
 
Naturligvis kunne det ikke loves, at stigning fremover ikke vil ske, hvis det er et spørgsmål om den 
daglige drift. 
 
Punkt 6: Indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 



Punkt 7: Valg til bestyrelsen 
 
På valg: formand (Ulla Stuart), sekretær (Lene Eifer), bestyrelsesmedlem (Finn Petersen) 
 
Alle blev genvalgt uden modkandidater 
 
Punkt 8: Vintersæsonens program 
 
Der er p.t. gang i Vinterræs og orienteringsløb som vanligt, og som noget nyt Tøsetræning hver 
lørdag fra kl.10.00-12.00, hvor der trænes med vægte, mave, baller og lår. 
 
Derudover er der ”vinterspasserne” som er alle, der gerne vil ro om vinteren sammen med andre fra 
klubben. Kontakt sker via Groupcare 
Det var et ønske, at aktiviteten bliver nævnt på klubbens hjemmeside. Peter S giver input til Ulla. 
 
Peter H og Finn står for Dansprintaktivitet, hvor der roes på ergometer. 
 
Der var bred enighed om en målsætning om at medlemmer mødes hver måned i klubhuset til en 
fælles aktivitet. 
 
I december er der gløgg og julehygge den 10. 
Januar og februar står åben, så forslag er velkommen.  
I marts fortæller Anne-Mette om sin tur til Rusland . 
 
Nærmere tilflyder via hjemmesiden 
 
Punkt 9. Eventuelt 
 
Der var et ønske fra festudvalget om at bestyrelsen nedfælder en alkoholpolitik for klubbens 
ungdomsroere. Det vil ske. 
 
Der var igen ros til bestyrelsen for at præstere et godt og synligt stykke arbejde for klubben på 
mange områder.  
 
En udvidelse af klubbens røde bådskur blev drøftet heftigt. Peter H gennemgik et budget for at 
udbygge med et skur til anslået kr.15.000 - alternativt at leje en container til 12.000 kr.  
Der var enighed om, at en container ikke ville være noget kønt syn - men den ville være forsikret 
modsat en tilbygning. 
 
Bestyrelsen måtte konkludere, at alle forslag er velkommen til at blive fremlagt til bestyrelsen med 
et budgetoverslag. Så vil der blive kigget på det. Forslag uden budget vil ikke blive taget op. 
 
Der er lige p.t. ikke bådpladsmangel, da der er rykket lidt rundt og hængt lidt op i loftet. 
 
Der var tilslut en drøftelse om behov for en ny trailer – eller måske reparere på den gamle og 
derudover at købe en ny. 
Da der efterhånden er mange medlemmer, der stiller op til løb, kan behov for at bruge penge på 
projektet opstå. Drøftelsen kan tages op igen til foråret, hvor det begynder at blive aktuelt. 
 
Den ordinære efterårsgeneralforsamling sluttede kl. 20.50 og dirigenten takkede for god ro og orden 
og gav ordet til formanden. 
 
Ulla præsenterede en meget flot vase med et billede af SK fra 1927-37, doneret af  



Harry Matsson, i dag 97 år gammel, tidl. 4 dobbelt danmarksmester. 
Læs mere på klubbens hjemmeside. 
Klubben siger mange tak for den flotte gave. 
 
Forsamlingen afsluttede med et 6-foldigt leve for Sundby Kajakklub. 
 
 
 
 
/For referat: Lene E. 12.12 2006 


