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Sundby Kajakklub 

 

Generalforsamling forår 2012 

Dagsorden 

Der var 30 fremmødte medlemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer.  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lene Eifer som dirigent og Lene blev valgt. Lene Eifer takkede for valget og 

konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 

Lene Eifer spurgte om der var forslag til andre punkter på dagsordenen, hvilket ikke var tilfældet.  

 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 

Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste generalforsamling. Herefter blev protokollen 

enstemmigt godkendt.  

 

3. Formandens beretning 

Projekt Klubhusdrømme 

Jeg vil starte med at åbenbare at Sundby Kajakklub er blevet tildelt 1.5 mill. kr af KBH’s Komm. til 1. etape 

af vores prospekterede ombygning. 

Pengene er tildelt på baggrund af vores ansøgning til klubhuspuljen i 2011, hvor vi i første omgang blev 

afvist, men hvor Birthe Skaarup (DF) efterfølgende har arbejdet hårdt for at vi blev tilgodeset i forbindelse 

med Kommunens ‘ubrugte midler’. Birthe Skaarup har i det forløbne ½ år besøgt vores klub, og har skrevet 

adskillige indlæg i de lokale blade for vores sag, og er lykkes med det svære politiske arbejde at skaffe 

stemmer til afgørelsen. Vi er meget taknemmelige. 

Forud for dette ligger et stort stykke arbejde som Fondsøgningsgruppen må krediteres for. De har via 

arbejdet med ansøgninger, indhentning af tilbud, projektbeskrivelser og andet lagt grundlaget for at Birthe 

– og Københavns Komm. - har tillid til at vores drømme er realiserbare og at vi kan håndtere at gennemføre 

det. Fondsøgningsgruppen fortsætter nu med fornyet kraft søgning af flere midler. 

Opsummeret har vi i projektet gjort følgende: 

Det har vi gjort 

• Visionsseminar afholdt i maj 2010 

• Møde m. Projektværkstedet – Gode råd om fondssøgning 

• Prospektmateriale klar, sep 2011 

• 4 store ansøgninger sendt 

• Været i foretræde til Klubhuspuljen  

• Indhentet principiel tilladelse til om- og tilbyg (KBH’sKomm.) 

• 2 tilbud udarbejdet (Scandicbyg og BgB byg) 
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• Politisk opmærksomhed og hjælp af Birthe Skaarup, DF 

 

Det har vi planlagt 

• Prof. vurdering af tilbud (igang) 

• Søge dispensation fra Naturbeskyttelsesloven §15 (ang. strandliniebeskyttelseslinien) 

• Søge tilladelse til byggeri på forurenet jord 

• Lave flere ansøgninger 

 

Og vi skal fortsat 

• Spare flere penge op 

• Holde momentum 

• Involvere flere kræfter 

  

Sportslige aktiviteter 

• Vinterræs, med stabil delagelse fra Sundby 

• O-Løb: Vi fik præmier med hjem: Malene(nr 4) & Niels (nr.10) 

• Masser af træning i salen 

• Ergometer DM 

– Jonas Hall-Andersen:Sølv i 200m (U14) og bronze i 500m (U14).  

– Lars Rønnebech: 2 bronzemedaljer i 200m og 1000m (40+). 

 

URO 

• Træning 2 gange ugentlig (styrke og løb) 6-10 deltagere 

• Træningslejr i Svejbæk  

• Forberede sig på årets første stævne, Copenhagen Spring Regatta 

• Vi sigter på optagelse af 20 nye 

• Flere trænere - deler trænerstaben op i nye/øvede og kap. 

• Hopes&Dreams:  

– at få Sandra, Jonas og Rasmus på KCK 

 

Støtte og anskaffelser 

Der er ikke det helt store at melde på ’indtægtssiden’ her. Det skyldes at vores tidligere så ihærdige 

’fondraiser’ Jakob Engbæk er optaget af private forpligtelser. Det er helt fair, og vi kan i hvert fald glæde os 

over den lange liste af det Jakob har været med til at skaffe til huse. 

Vi har valgt ikke at søge DKF’s Puljemidler i år, da vi i år ikke lige har et behov der matcher puljemidlernes 

præmisser. 

 

Den samlede liste ser således ud: 
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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) 

 

2012 

• KBH’s Kommune.:Aktivitets – og drifttilskud til unge u 25 år – 20.000kr 

 

På ’udgiftsiden’ har vi i år valgt at give støtte til: 

• Marc - 2500 kr til træningslejr (Portugal m. KcK.)  

• Peter 1500kr til træningslejr (Sevilla) 

• URO’er  til Svejbæk – 1500 kr 

 

Alle beløb er suppleret med samme fra Støtteforeningen. 

Der udover har vi givet tilsagn om støtte til Marcs ro- og træningsudgifter og transport (ca. 10.000 kr) 

Vi har taget en beslutning om at yde generel støtte til Svejbæk-deltagelse fremover, og ikke som tidligere 

på baggrund af de unges ansøngninger. Dette fordi vi mener at turen til Svejbæk er et godt element i 

udviklingen af de unge, bade romæssigt og socialt. 

Amager Strandpark Rundt 
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Vi satser på et lige så flot og spetakulært arrangement som tidligere år. Zippo/Leathermann har meldt sig 

på banen med præmier igen – vi er meget glade for dette. Der arbejdes på at skaffe de same sponsorer som 

tidligere år – forløbig har Hede Danmark og Sparbank meldt positivt tilbage. 

Ellers forventer jeg at vi internt ‘gør som pjejer’; dvs. de eksisterende tovholderteams gør deres sædvanlige 

uvurderlige arbejde frem til og under løbet – med mindre de melder andet tilbage til mig. 

Jeg glæder mig til det 8’ løb af slagsen, som i den grad har sat Sundby på landkorten, og som jeg ikke er i 

tvivl om også bidrager til muligheden for støtte til byggeprojektet. 

Betyrelsens arbejde 

Vi deltagelse i aktuelle arbsgr. og prjekter:  

– Pleje- og Udviklingsplan for Amager Strandpark (Ditte) 

– Byggeprojektet (Ulla, Andy) 

– Deltager aktivt (KcK, BAS, DKF, etc) 

– Ansvarlig for WC12/WM13-Masters (Ulla) 

 

Ditte har valgt at forlade sit arbejde som næstformand i bestyrelsen. Ditte har lige fra sit første medlemsår i 

2001 været i bestyrelsen og i de sidste 4 år som næstformand. Vi bør sige stor tak for Dittes engagement og 

solide arbejde i bestyrelsen. Jeg er ikke er tvivl om at Ditte har tilført en dimension til bestyrelsesarbejdet, 

som har gjort det interessant og altid positivt at arbejde sammen med Ditte. Hendes arbejde har været en 

stor gevinst for klubben. Ditte er desuden en af grundlæggerne af Amager Strandpark Rundt-løbet, og har 

dér ydet en helt exeptionel indsat, som jeg håber på hun forsat vil gøre. 

Det er nu en realitet at vi er gået over til Betalingsservice WEB. Der vil ikke længere blive udsendt fysiske 

opkrævninger (ej heller nyhedsbreve og indkladelser). 

Vintersæsonen har budt os hele 3 indbrud, hvor vi har fået stjålet vores trailer og vores påhængsmotor. 

Festudvalget afholdt en Nytårskur, der eftersigende var en rigtig hyggelig og skæg aften for dem der valgte 

at deltage. 

Vi tæller ca. 130 medlemmer. 

/beretning slut 

 

 

Kommentarer til formandens beretning: 

 

Mette Justesen: Tilskudet fra Københavns Kommuneer et godt grundlag at søge videre på. 

Udvalget for fondsøgning vil søge bl.a. Real Dania, Lokale og anlægsfonden. AP. Møller fonden, 

Nykredit, Rockwol og Siemens. Mette Justesen opfordrede klubbens medlemmer til at deltage i 

fondsøgningsgruppen. 

 

Søren Petersen: Kan man gøre som ansøgningen til Sydbank, altså at lave et arrangement. 

Mette Justesen: Det kan man godt.  
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Martin Grønbæk: Takkede formanden for en god beretning og opfordrede bestyrelsen til at 

være skarpe på hvad visionen for Sundby Kajakklub er. Martin mente bl.a. at en træningssal 

mod vandet ikke vil være nødvendigt for bredden. Dertil bør visionen for SK også tages i 

betragtning i forhold til drift og økonomien. Herunder, hvor mange medlemmer skal der være i 

SK. Dertil var Martin af den opfattelse at SK skal bygge det nye klubhus på en gang (og ikke i 

faser). Og bl.a. tænke over hvilke lån klubben kan/vil optage.  

 

Heidi Lind: Var enig med Martin G og foreslog muligheden for et visions seminar?  

 

Søren Petersen: Spurgte om tegningerne var endelige og mente at bådhuset kan gøres mere 

praktisk.  

 

Peter Hersted: Svarede Søren at hovedbådhuset kan ikke gøre mere praktisk i sin nuværende 

tilstand, hvis der ikke blændes flere døre, hvilket er undersøgt for flere år siden med Lise Lycke. 

 

Kim Petersen: Spurgte om der bliver flere eller færre kajakpladser udfra de nye tegninger. 

 

Ulla Stuart: Der bliver flere kajakplader! De nuværende tegningerne er ikke beslutningsfaste, og 

kun noget der er udarbejdet som præsentation til potentielle sponsorer. 

 

Mette Justesen: De modtagne penge far KBH’s komm. er baseret på en ansøgningen der har 

slået på grundlæggende behov. Bl.a. kan vi pt. ikke dyrke vores aktivitet hele året igennem og 

badet er ikke opdelt. Hvis alle medlemmer kommer på en gang kan vi ikke være her. Vi skal se 

på hvilke præmisser vi har ansøgt og fået pengene på.  

 

Jakob Engbæk: Henriette Hall siger at det er vanskeligt at bygge en bygning man ikke kan varme 

op.  

 

Ulla Stuart: Hovedformålet er at forbedre vores faciliteter og derved øge vores aktivitetsniveau 

 

Frank Lambert: Man ikke kan tage stilling til hvordan et byggeri endeligt skal være endnu, 

hvorfor der bør være en visions proces evt. med deltagelse af arkitekterne.  

 

Marianne Larsen: Hvad er overvejelserne ang. Varme. 

 

Jakob Engbæk: Varmepumpe. Varme fra luften/Jordvarme. Det kommer også an på økonomi.  

 

Søren Petersen: Kan man gøre området mere lyst i forhold til indbrud. 

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.  

 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
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Søren P: Hvad er begrundelsen for at Peter Hersted skal have tilskud til træningslejr? 

Ulla Stuart: Vi har god gevinst af at tildele tilskud til Peter og at han holder sig på højt niveau.  

Dertil er han rollemodel for ungdomsroerne. Vi har giver Peter støtte i flere og men er nu i færd 

med en nedtrapningsmodel. I år fik han færre penge i tilskud til træningslejren end tidligere år. 

  

Peter Hersted: Til føjede at han stadig har taget end del medaljer hjem til klubben. 

Søren Petersen: Det er det også andre der har.  

Peter Hersted: Fortalte at han ror i Herre Sen Kap, hvor der er den største konkurrence og det 

er sværest at tage medaljer.  
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Jakob Engbæk: Takkede Peter for at kunne komme på kursus da han var en del af 

ungdomsgruppen i 2011.  

 

Henrik Taxbøl: SK og Sundby Sejlforening skal dele udgifterne til brønd og reparation af krans 

på vandmåler.  

 

Heidi Lind: Hvad gør vi med Gas til at varme vand? Virker det? Det er stadig rart at vi har gas. 

Henrik Taxbøl: Den har været i stykker i 2011 og er det nok også helt nu. Henrik Taxbøl vil dog 

stadig forsøge at skaffe reservedele til den nuværende gasvarmer.  

 

Ruth Stefansen gennemgik Balancen: 

Søren Petersen: Er det muligt at flytte flere penge til vores højrentekonto? 

Ruth Stefansen: Nej det er ikke muligt, det tillader vores konto ikke. 

Lene Eifer: Fortalte at der tilbydes en ny højrente konto hvor man kan jævnligt kan indsætte 

penge. Normalt binder man sig for en periode, hvor beløbet kun kan hæves før ved undtagelse 

af død.  

 

Jakob Engbæk: I forbindelse med at vi skal have et klubhus og skal bruge flere penge, hvor 

mange penge kan vi så trække ud af klubbens beholdning? 

 

Ruth Stefansen: Vores reserver er på ca. 192.000 Kr., hvilket vi skal have. Vi kan udtrække max 

605.000 Kr. Vi kan selv bestemme, men bør have noget til reserver. 

 

Ulla Stuart: ASR løber rundt, så vi kan bruge kontoen, hvis vi vil.  

 

Martin Grønbæk: Alt vender tilbage til vision for SK. Der er ikke et simpelt at svar på hvad det 

koster at drifte et nyt klubhus. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

AL: Fremlagde budget for 2012: 

Søren Petersen: Hvor skal den nye trailer stå? 

Andy Ludwig: Vi har et tilbud om placering, som vi nok gerne vil tage imod. 

 

Kim Jensen: Vores klubtelefon, hvorfor skal vi have den? 

Andy Ludwig: Skal være der for at tilkalde hjælp og vi vil have internet. 

 

5. Fastlæggelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde 

Bestyrelsen havde ingen ændringer. 

 

6. Indkommende forslag 

Der var ingen indkommende forslag. 

 

7. Valg 
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Til bestyrelsen, 

- Næstformand, Ditte Fris Pedersen – Modtog ikke genvalg. 

o Bestyrelsen forslog en rokade og et nyt bestyrelsesmedlem. Andy Ludwig – Blev valgt til 

næstformand. 

- Kasserer, Ruth Stefansen – Modtog genvalg, og blev valgt. 

- Bestyrelsesmedlem, Andy Ludwig - Modtog ikke genvalg pga. valg til næstformand. 

o Bestyrelsen foreslog Anette Elmue som blev valgt.  

- 2 revisorer, Ida Andersen og Lene Eifer - Modtog genvalg, begge blev valgt. 

o Jakob Engbæk påpegede at der ikke må være mere end en revisor der er i familie med 

et bestyrelsesmedlem.  

- 3 ro-udvalgsmedlemmer, (Anette Elmue, Henrik Taxbøl, Martin Grønbæk, Ebbe og Connie), og 

alle 5 blev valgt. 

- Festudvalg, (Marlene og, Susanne) blev valgt. Susanne: Der skal flere med i udvalget, foreslog 

mindre udvalg, et til hver fest. Mette opfordrede til at opfordre andre, især nye, til at deltage i 

udvalget.  

- Ulla Stuart: Kan nogle forpligte sig til at deltage arrangement af standerhejsningsfest. 

- Kim Jensen og Andy Ludwig sagde ok til at deltage i dette.  

 

Formanden afbrød generalforsamlingen med en ekstraordinær udnævnelse: 

 

Ruth Stefansen blev Æresmedlem af Sundby Kajakklub. 

 

Formandens ord til udnævnelsen var:  

Ruth har været medlem siden 1955 

Bestyrelsesarbejde gennem 40 år 

Kasserer i de sidste 25 år 

Med rumpen i historien og smilet mod fremtiden 

Tålmodig, skarp og hjertelig  

Arbejdsvillig - uden smålig skelen til egen tid og ofre 

Kort sagt  - Klubbens hjerte og livsnerve 

 

Ruth fik overrakt en sølvnål og en buket blomster, og en garanti for at hun aldrig vil blive glemt i 

Sundby. 

 

 

8. Fremtidig virksomhed 

Formand Ulla Stuart fortalte hvilke større aktiviteter der vil i 2012: 

- Amager Strandpark Rundt 

- Handikap 

- Instruktion  

Maja Kristensen: Instruktion. Pt. kun 56 på listen. Man må gerne bidrage. 12 nybegyndere 

som vi plejer. Mindre frafald i instruktørgruppen. Heidi F, Anette Elmue og Kim Jensen er 

nye instruktører. Der vil være torsdagstræning kl 19.  
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Jan Bagge: Spurgte om det gælder det alle?  

Maja Kristensen: Kun nye, men så gerne erfarene roere deltage som med instruktører.  

Jan Bagge meldte sig til at deltage i instruktørgruppen om torsdagen.  

 

 

Henrik Taxbøl: Der er en fællesnøgle til klubben som mangler. Hvad gør vi generelt med låse? Det 

virker som om nogen har adgang til klubben uden vi ved det.  

Ulla Stuart: Det er besværligt og dyrt at skifte.  

Henrik Taxbøl: Kan det være en mulighed at SK skifter låse, hvor det enkelte medlem herefter selv 

køber en selv ny nøgle evt. system nøgle.  

Jan Bagge: Måske er det en mulighed at lade hoveddørene være åbne, så der ikke ødelægges døre 

og vinduer. Tyvene kommer jo ind alligevel, men stjæler sjældent noget.  

 

Ebbe Møller: Dørene til hovedbådhuset skal efterses, de lukker ret dårligt. Måske kommer 

indbrudstyvene ind den vej. 

 

Ebbe Møller: Følger vi EPP? 

 

Maja Kristensen: Ja. Klubberne har også mulighed for selv at justere selventerings-øvelsen. Den har 

vi justeret for nogle medlemmer. 

 

Ebbe Møller: Hvor langt er vores instruktører nået i EPP trin?  

Maja Kristensen: Anette Elmue har Epp2, Anette Elmue, Heidi Lind og Søren Petersen har EPP 

egenfærdighed 3.  

 

Martin Grønbæk: EPP er spild af tid og penge. Vores instruktion er hentet fra epp3 nogle på epp4. 

Vi gør mere end hvad der er påkrævet. Martin mente ikke at nogle i SK har lært noget af dette 

kursus og mente at instruktionsgruppen skal droppe entringsprøve. Martin kom med forslaget: 

Svømme 600m fra land med kajak. Det gælder om at kunne redde sig selv. Entring er også hårdt for 

materiellet.  

 

Martin Grønbæk: Vedr. indbrud. Er enig med Jan Bagge, der er mange steder man komme ind. Der 

bliver ikke smadret noget hvis der er åbent. Påhængsmotoren bør ligge et andet sted.  

 

Jakob Engbæk: Vedr. EPP: Var enig med Martin, men da der også er mange der bruger det, vil det 

være nemt for flere at opnå epp4. Man kunne give begyndere niveau 3. Det vil være flot at vise 

udadtil. Kvalitet fra SK.  

 

Ebbe Møller: EPP er udviklet til havkajak og det er egentlig forkert til vores kajakker. Vi bør ikke 

undlade selventring. 

 

Maja Kristensen ar enig med Ebbe.  
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9. Eventuelt 

Jan Bagge vil se på dørene til kajakhuset. 

Ebbe Møller: Billedet fra formandens beretning viste rør bevoksning og var urolig for dette. Ulla Stuart og 

Ebbe Møller vil se mere på dette.  

William Raut: Ønsker at se et billede af nybegyndere på tavlen med navn på, som tidligere.  

Dirigenten og gav ordet til formanden som takkede for god ro og orden. Herefter sluttede 

generalforsamlingen med et seks-foldigt leve for Sundby Kajakklub.  

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20.  

/for Referat Peter Hersted 

Rigtig God sæson 

                    


