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Generalforsamling i Sundby kajakklub efterår 2011 
Tirsdag d. 25. okt 2011 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
3. Formandens beretning 
4. Oversigt over økonomi 
5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år 
6. Indkommende forslag 
7. Valg: 

a. Formandens – Ulla Stuart. Modtager genvalg 
b. Sekretær – Peter Hersted. Modtager genvalg 
c. Bestyrelsesmedlem – Maja Kristiansen. Modtager genvalg 

8. Vintersæsonens program 
9. Eventuelt 

Fremmødte: 18+6 bestyrelsesmedlemmer. 

Ulla Stuart indledte generalforsamling og bød velkommen. 

Valg af dirigent 
Lene Eifer blev valgt til ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Protokollen blev enstemmigt godkendt uden kommentarer. 

Formandens beretning 
Overordnet har det været en fin sæson. Ikke en af de allermest bemærkelsesværdige, men 
dog med en række gode begivenheder, der skal til protokols her. 

Sportslige præstationer 

Metaller 

DM Sprint  

- gav ingen metal i år, men finalepladser til URO (Marc, Jonas Hall, Rasmus), og en flot 5. 
plads til Marc i K1 5000m 

DM Marathon 

• Guld: Connie, K2 (40+) m/Bettina Markussen, Nova 
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• Guld: Ebbe, K1 (60+)  

• Sølv: Connie, K1 (45+) 

• Sølv: Mark Lund Olsen (U18) m/Jonas Kaspersen, Vallensbæk  

Som det synes klarer klubben sig rigtig godt i de ’dyre’ klasser, dvs. Master-rækkerne, og til 
det kan vi oven i købet glæde os over også at været præsenteret på præmieskamlen til 
Europamesterskaberne i Marathon: 

EM Masters 

• Guld til Helle & Ulla, K2 (50+) 

• Bronze til Ebbe, K1 (60+) 

Ud over mesterskaberne, har klubben også været i præmierækkerne til følgende løb: 

Bagsværd Regatta 2011 

Peter Hersted, nr. 1, K4-500m, nr. 3, K4-500m 

Marc L. Olsen, nr. 2, K2-200m, nr. 3, K2-500m (m/Troels Lund, Neptun) 

Tour De Gudenå  

Ebbe: Nr. 1 i Herrer K1 master (60+) 

Connie: Nr. 2 i Damer K1 master (35+) 

Heidi F og Annette: Nr. 3 i Damer K2-tur 

Dalsland Kanotmaraton 

Connie & Ebbe, Nr.2 i K2-mix 

Og Ro-udvalget har desuden gjort et godt stykke arbejde og fået os med ud til mange andre 
løb: Maribo regatta, Tryggevælde Å-løbet, Sorø Marathon, Ringsted Marathon, Mølleåens Blå 
Bånd, Esrumsø rundt, Amager Strandpark Rundt - og ikke mindst: 

24-timer løbet i Hvidovre, hvor vi endnu en gang vandt, og denne gang en utrolig flot præmie 
sponsoreret af DanSprint, nemlig en sprit ny Nelo/Vintage, som vi har besluttet skal hedde 
’Ørnen’ til ære for DgKR (John Ludwig). 

Klubmesterskaber 2011 

• Dame ungdom: Sandra Nidløse  

• Herre U14: Jonas Hall-Andersen  

• Herre U18: Marc Lund Olsen  

• Dame begynder:    Katja van Dijk  
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• Herre begynder:    Mikkel Egede Birkeland 

• Dame Senior:   Connie Møller  

• Herrer Senior:    Peter Hersted   

• K2-mix:   Marc Lund Olsen & Matthias Hall Andersen  

• Stafet:    Patrick  & Allan Kloch & Sandra Nidløse & Mikkel  

 

Vinder af Handicapturneringen 

Jan Bagge m. 345 point 

• Antal løb:17 

• Bedste placering: 2 

• Dårligste placering: 27 

• Bedste tid: 23:37 

• Dårligst tid: 27:26 

 

Ungdomsafdeling   

Det var forventet at øge antallet af ungdomsroere i 2011 gennem et pigeprojekt, der desværre 
ikke er forløbet som forventet. Vi har haft 4 piger i klubben, hvor den ene er blevet medlem og 
træner regelmæssigt.  

Der er stadig en fast kerne af ungdomsroere som kommer regelmæssigt. Flere af disse har 
fået tilladelse til at ro alene eller med andre i 2011. Roerne har nu nået et niveau, hvor de kan 
træne efter programmer, hvilket har givet mere kvalitet i træningen. Derudover har Rasmus, 
Jonas og Sandra trænet 1-2 gange dagligt med fokus på kaproning. De deltager nu på KcKs 
boblerhold og til mange stævner. De 3 ”comming eliteroerer” bidrog også væsentligt til 
storsejren til 24-timersløbet i Hvidovre.  

På trænersiden har Jakob Engbæk, Bettina Bennes (og tidligere Andy Ludwig) valgt at fratræde 
trænerrollen. Deres indsats har manglet i perioder, men trænergruppen har tilkendegivet at 
den vil løfte opgaven.  

Marc har haft en stor udvikling i 2011 især på 200m og 500m, men også på 5000m. Marc kom 
lige præcist ikke på U18 landsholdet, men roede bedre end flere af de udtagede til DM-
kortbane. Han har slået flere af sine rekorder og har haft meget stor fremgang i vægtrummet. 
Fra 2012 er Marc senior-roer og derved teknisk set ikke en del af ungdomsgruppen. Marc har 
stadig mulighed for at kvalificere sig til U23 stævner, hvilket også er en slags ungdom. Marc er 
fortsat tilknyttet KcK med stor succes.  
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Patrick har også været tilknyttet KcK, men har valgt at stoppe. Trænergruppen respekterer 
Patricks valg af dette fuldt ud.  

Derudover har gruppen deltaget i Maribo Regatta, DBC, Bagsværd Regatta, 24timersløb, ASR, 
Marathon DM, Mølleåen og Vinterræs. Især turen til kortbane DM i Holstebro var rigtig god, 
hvor der også var god holdånd.  

Vintersæsonen vil, som altid, fortsætte med træning 2 gange om ugen hvor der bl.a. vil være 
et større fokus på skadesforberedelse og løb, hvis vejret tillader det. Vi har i år en skole til 
rådighed, som vi vil benytte afhængig af hvad vi vil. Der vil stadig være roere som træner 
efter Peters program. 

I vintersæsonen 2011-2012 vil der stadig være træning 2 gange om ugen. Vi forventer at tage 
til Svejbæk i påsken 2012, da det er til stor gavn for roerne både fysisk og for motivationen. 

 

Amager Strandpark Rundt 

Pointer fra oplevelsen i år: 

Ben Browns deltagelse var en stor oplevelse – og succes. Vi glæder os til at se om det kan 
have lidt effekt på den internationale interesse for vores løb. 

Vi har stadig glæden af vores solide sponsorer: 

• Zippo/Leathermann (Præmier) 

• Kajakhotellet - brillerede i år med at sponsorere en kap-kajak (Bako), som vi uddelte 
som klubpræmie til klubben med bedste gennemsnitstid for klubbens 3 hurtigste og 2 
langsommeste på K1 - kapdistancen  

• Schaumann, Hede Danmark, SparNord, Taxbøll VVS, Regattaforeningen med rede 
penge. 

Det har til gengæld været et dyrt år – vi regnede med et underskud på 10.000 (der reelt blev 
ca. 8.000), det skyldes at trøjerne blev noget dyrere end beregnet (og pga. Hummel designet 
kunne vi ikke sælge sponsorplads på ærmerne), beværtning af Ben Brown, leje af 2 telte, og 
indkøb af beachflag. 

Kajakdanmarks eminente speaker Sven-erik Stenberg døde desværre lige før vores løb. Vi var 
så heldige at få fat i en anden speaker - Jacob Ludwigsen – som på helt fantastisk vis overtog 
den svære post efter Sven-erik. Jacob har endda tilkendegivet at han gerne vil være 
sparringspartner med os til fremtidige løb. Han har en del erfaring fra streetsportsevents og er 
i øvrigt speaker på eurosport. Et samarbejde med Jacob er en rigtig god mulighed for os. 

Støtteforeningen melder om pænt overskud fra forplejningsboden. 
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Klubhusprojektet 

Der er fortsat fuld fokus på vores klubhus-projekt, og der arbejdes ihærdigt i 
finanseringsgruppen med at lave ansøgninger til de store fonde. Til dette er der udarbejdet 
budgetter og indhentet tilbud fra bygningsentreprenører, foruden at vores prospekt-brochure 
er blevet klar, og bliver inkluderet i ansøgningsmaterialet. Vi har bl.a. en ansøgning hos KBH’s 
Kommunes klubhuspulje, som bliver afgjort disse dage. Vi søger om foretræde for udvalget, 
for bedst muligt at følge vores ansøgning på vej.   

Summet op har vi siden foråret gjort dette: 

• Visionsseminar afholdt i maj 2010 

• Møde m. Projektværkstedet – Gode råd om fondssøgning 

• Prospektmateriale (Brochure og skitsetegning) udarbejdet og klar, sep 2011 

• 3 store ansøgninger sendt 

Det har vi planlagt: 

• Møde m. Kbh.Komm. ang byggetilladelse 

• Flere ansøgninger 

Og vi skal fortsat: 

• Spare flere penge op 

• Holde momentum 

• Involvere flere kræfter 

 

Fonde der søges: 
• Klubhuspuljen – Københavs Kommune (1.500.000) 

• Johannes Fogs fond (1.900.000) - afslag 

• Lauridzen Fonden (750.000) - afslag  

• Tuborgfonden (inventar, aktiviteter ifm. ombygning) 

• Rockwoolfonden 

• DIF lån (rentefrit lån til klub) 

• Lokal Nordeafond Amager (overvej ift. opstartsmidler) 

• Albanifonden 

• Klub- og værestedspuljen/Lokal og anlægsfonden (opmærksom på arkitektoniske krav) 
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Støtte og anskaffelser af materiel 

Siden foråret 2011 har vi søgt og fået svar fra følgende ansøgninger: 

Vundet: 

• Nordea Fonden: Ungdomskajak, 80/20 () 

• Trygfonden: 10 veste til ungdom 

Afslag: 

• Roskildefestival Fonden:15.000 kr. til pagajer  

Afventer: 

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

Støtteforeningen: 

• Peter Hersted - 2000 kr til træningslejr. (SK ligeledes 2000) 

 

Det betyder at vores samlede oversigt ser således ud: 

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)

Ca.325.000 kr
 

Nye klubkajakker 

Jv. målsætningen om at sikre klubkajakker til en bredere del af klubbens aktive medlemmer er 
det en glæde at konstatere at vi i 2011 har anskaffet følgende nye kajakker: 
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• 3 kap-k1 (ungdom), Vajda, Colt 

• 1 master kap-k1, Nelo, Vintage 

• 2 semi kap-k1, Tracer 

• 1 tur-k1, Citius  

• 1 tur-k1, Skraptus 

• 5 pagajer (Dynamo) 

Og 5 pagajer (Dynamo) 

 

Instruktionsforløbet 

 

Vi optog 12 person fordelt på 6 mænd og 6 kvinder i alderen. Godt forløb med fin aktivitet, dog 
måtte en del pause i slutforløbet pga. småskader. Rigtig mange har nået de 200 km der 
kvalificerer til vinterfrigivelse og er stadig at se på vandet!  
 
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på forløbet og et par forbedringsmuligheder, der 
er taget til efterretning!  
 
Som et forsøg var den afsluttende weekend i år med frivillig deltagelse, hvor det før havde 
været obligatorisk. På trods af det deltog 10 personer i weekendens forløb. 

 
Alligevel må vi erkende, at det ikke har fungeret optimalt med frivillig deltagelse i 
afslutningsweekenden. Alle de informationer vi tidligere år har fordelt på to obligatoriske 
weekender skulle nu formidles i den første weekend. En weekend hvor de fleste timer går med 
at begejstres og kæmpe med kajakkerne. Derfor bliver forløbet næste år med to obligatoriske 
weekender, til gengæld er det instruktørgruppens mål at udmeldingen af datoer sker allerede 
først i marts 2012. Det burde give interesserede mulighed for at booke weekenderne. 

 

Miljø & energi  - vejen til en plus energi klub 
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Og diverse 

Fra foråret 2012 går vi over til at opkræve kontingentet via Net’s Betalingsservice. Det betyder 
at I fra da af, kan tilmelde jer BS for betaling af kontingentet. Hvis I gør det vil klubben spare 
en del penge på udsendelse af giro-indbetalingskortet. Prisen er 4,32 (plus 2,45 i grundtakst) 
pr. opkrævning via BS, og 5,83 kr (plus 2,45 i grundtakst) pr.indbetalingskort. Dvs. ca. 1000 
kr pr. halvår plus 495,- i kvartalsabnmt. Så det håber vi selvfølgelig meget I alle er med på. 

Det betyder også at vi ikke længere udsender Nyhedsbrevet og indkaldelse til 
generalforsamling via alm. post. Informationerne vil selvfølgelig blive tilgængelige for jer via 
hjemmesiden, mail og ved opslag i klubben. 

Bestyrelsens arbejde 

Vi (repræsenteret af Ditte) deltager i udvikling af den nye plejeplan (Parkbrugerrådet) for 
Amager Strandpark. 

Vi deltog i Støtteforeningens generalforsamling. 

130 medlemmer – måske en konsekvens af årets kontingentstigning 

 

Årets skud /foto: Per Hartwig-Olsen 
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/beretning slut 

Kommentarer til formandens beretning: 

Peter Hersted mente at Sandra Nidløses 4. plads til marathon DM også skulle nævnes i 
formandens beretning, da det var en flot præstation.  

William Rouat: Har den yderligere opkrævning for instruktion, haft den forventede virkning. 
Ulla Stuart: Indstruktionsgruppen eller bestyrelsen har ikke hørt noget og tolker derfor at det 
har været positivt. Maja Kristensen tilføjede at ingen på introdagen stillede spørgsmål til dette.  
 

I forlængelse af præsentationen af elforbruget: Maja Kristensen, har oplevet at lyset på 
toilettet flere gange har stået unødvendig tændt. Ulla Stuart er ikke tilhænger af skilte til 
forhindring af dette, men synes bedre om timere i stuen. Maja Kristensen påpegede også at 
der ofte er lys i bådhuset, når der roes.  
 
William Rouat spurgte til de nyligt opsatte radiatore i træningssalen. Peter Hersted svarede at 
de kun er til backup for varmepumpen, hvis vinteren bliver meget hård. Dertil foreslog Peter 
Hersted at sætte andre lys i bådhallen i stedet for lysstofrør, eks. sparerpærer.  
Mette Justesen foreslog kampagner til at mindske elforbruget. Lene Eifer syntes at det var god 
ide med skilte. Andy Ludwig syntes ikke at problemet er så stort. Det væsentligste er 
klubstuen, hvor der til tider glemmes at slukke.  

Peter Hersted kommenterede Klubmesterskaberne på formandens opfordring: Måske kom der 
ikke flere, men det var et bedre stævne da det var væsentlig varmere. Anette Elmue: Vi har i 
år prøvet at ændre discipliner og se om det ændrer på deltagelsen. Men det gør også stævnet 
længere. Ønsker respons på det. Kim Jensen foreslog at gøre mere for at promovere det, idet 
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det meste af opmærksomheden handler om handicap. Derudover vil det være godt hvis der er 
noget socialt bagefter. Lene Eifer syntes at det var lidt sjovere at se på. William Rouat: Mange 
kunne ikke deltage pga andet arrangement og foreslog at afholde det lidt tidligere på dagen. 
Lene Eifer sagde at dette ikke var muligt den pågældenden dag, da der var afholdt andet 
stævne i lagunen. Ditte Friis foreslog at gøre konceptet helt nyt og stille spørgsmålet: Hvad vil 
vi med det? Evt. et mere legeplan, for kap-motionister. Anette Elmue vil gerne fastholde noget 
K2-Mix, gerne med mere leg. Ulla Stuart bakkede op om forslagene, men synes ikke om kun at 
have lege, hvis vi også hvis vi vil tænke i medaljer. Peter Hersted syntes ikke om at skære i de 
klassiske løb da det er den eneste begivenhed i klubben, hvor det handler om at ro stærkest. 
Kim Jensen var enig med Peter, og foreslog at invitere roere fra andre klubber for at få et 
større stævne og mere konkurrence til de få roere i klubben som ror stærkt. Anette Elmue 
mente at: det ene udelukker ikke det andet. Leif påpegede den manglende promovering og 
tilføjede at det ikke vil være mere interessant for ham, hvis det er leg. Som det er, ved Leif 
hvad han går ind til og konkurrence virker ikke skræmmende. Jan Bagge syntes at K2-mix var 
lidt for kort og nævnte at Klubmesterskaber tidligere var om tirsdagen. Ulla Stuart synes at ro-
udvalget har opgaven og finder på noget. Vigtigst er markedsføring af stævnet, find dato 
hurtigt og meld ud.  

 

Peter Hersted spurgte til integration at de nye voksen-hold, bl.a. med udgangspunkt i at ingen 
var mødt op til generalforsamlingen. Maja Kristensen synes at de er rigtig godt integreret. 
Nogle har mødt til standerstrygning på trods af at de ikke havde roet. Kim Jensen udbrød til 
forsamlingen: Når jordbærkagebarometeret går ned, falder integrationen også! 

Jakob Engbæk var glad for retningslinjer fra Andy Ludwig om mangel af ungdomskajakker. 
Hvad mangler vi nu, giv besked. Ulla Stuart fortalte at der er planer i gang.  

Der var opfordring til at blive medlem af SK fotosite.  

Maja Kristensen havde den rettelse at ikke alle af nye er frigivet, men mange. 

Ditte Friis kommenterede på byggeprojektet. Byggegruppen er uforstående over for 
begrundelsen for afslaget fra kultur- og fritidsudvalget, da materialet er godt begrundet og 
gennemarbejdet. Til næste år vil byggegruppen fokusere mere på at spørge til hvad der skal til 
for at fondene ”forstår” vores ansøgninger. Men det er positivt at ansøgningerne er kommet så 
langt.  

Mette Justesen nævnte de igangværende ansøgninger til Nordea Fonden og Realdania.  

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

Oversigt over økonomi 
Ruth Stefansen fremlagde økonomi for ASR-2011: Der er et underskud på 8.542,47 Kr. Dette 
skyldes primært Ben Brown og dyre trøjer. Dette var forventet.  

Andy Ludwig fremlagde oversigt over økonomi for klubben. Der er et driftsunderskud på ca. 
1000 kr., hvilket ikke er meget da vi har brugt meget på materiel, nye kajakker o.a.  
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Mette Justesen spurgte: 100.000 Kr. på kajakmateriel, er det begrundelsen for 
kontingentstigning. Hvordan er profilen i forhold til indkøb af kajakker fremover? Er der købt 
hvad vi vil? Andy Ludwig svarede at det kommer an på hvordan klubben udvikler sig. Der er en 
vis udskiftning af pagajer og veste o.a. Hvad kajakker angår, vil vi fremover se hvad behovet 
er. Vi vil gerne begynde at have en løbende udskiftning af klubbåde, også flere 
motionistkapbåde. Derudover modtages forslag gerne. Det konkrete beløb er varierende. Lene 
Eifer mindede om at den fremlagte økonomi er en prognose, vi går i detaljen i foråret, hvor det 
endelige regnskab foreligger. Ulla Stuart fortalte at der kommer et budget til foråret. Andy 
Ludwig fortalte at det fremgår ikke af lovene at skulle fremvise et budget. Peter Hersted 
fortalte at budgetarbejdet er ret nyt for bestyrelsen, men synes god erfaring. 

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Ingen ændringer.  

Indkommende forslag 
Ingen forslag. 

 

Valg 
a. Formandens – Ulla Stuart. Modtog genvalg og blev enstemmigt Valgt. 
b. Sekretær – Peter Hersted. Modtog genvalg og blev enstemmigt Valgt. 
c. Bestyrelsesmedlem – Maja Kristensen. Modtog genvalg og blev enstemmigt Valgt. 

 

Vintersæsonens program 
Foruden de velkendte aktiviteter som Vinterræs, Orienteringsløb, Ungdomtræning og 
tøsetræning i salen, påtænker vi at lave: 

• Julehygge m. Gløgg og æbleskiver den 4. dec (klubben) 

• Julefrokost med Støtteforeningen enten i nov. eller januar (klubben & Støtteforeningen) 

• Fastelavnsarrangement for alle klubbens venner og familie (Støtteforeningen) 

• Evt. et løbetekning-kursus (m. ekstern instruktør) 

• Fælles ro-ture/træning evt. om søndagen (v. ro-udvalget) 

Evt. 
Peter Hersted fortalte at ungdomspokalen for flest roede KM går til Marc ”Lynet” Olsen. Han får 
200 kr. i præmie. 
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Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Herefter lød et 6-foldigt leve for Sundby Kajakklub. 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21 

/Referat Peter Hersted 


