
 

 

 

 

 

 

                   I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til 
 

Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2018 
 

som afholdes i klubben tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00 
 

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

Forslag fra bestyrelsen til præcisring af betaling vedr lån af klubhus 
(vedhæftet)Forslag fra arbejdsgruppe vedr. medlemsmøde (vedhæftet) 

7. Valg:  
Til bestyrelsen: 

Næstformand: Andy Ludwig. Modtager genvalg 
Kasserer: Lene Eifer. Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard. Modtager genvalg 

2 revisorer: Julie Kongsbak og Nina Mortensen modtager genvalg 
3 roudvalgsmedlemmer 
festudvalg 

8. Fremtidig virksomhed 
9. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen og 
opslås i klubben i dens fulde ordlyd, senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Lovændringsforslag, der skal fremgå af dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
1 måned før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal. 
 
Medlemmerne har kun stemmeret ved personligt fremmøde. 
 
Vel mødt 
/bestyrelsen 
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Forslag til præcisering af regler for lån af klubben 
Forslag stillet af bestyrelsen til forårsgeneralforsamling 2018. 

 

Bestyrelsen foreslår at der under afsnit " Udlånsperiode og pris" tilføjes en præcisering 

omkring betaling af administrationsgebyret. 

 

Efter eksisterende tekst: 

 

”Medlemmet pålægges et administrationsgebyr på kr 1.000,- for lån af klubben......” 

 

Tilføjes: 

 

”Beløbet skal være indbetalt senest 30 dage før benyttelse. 

 

Beløbet indbetales på klubbens konto i Sydbank  

 

Reg.nr. 6825 

Konto   1019433 

 

med tekst i reference: Lokalelån + dit navn.” 

 
 

 

 



Forslag til generalforsamlingen i Sundby Kajakklub 20.03.2018:  

 

Forslag om medlemsmøder i Sundby Kajakklub – forslagsstillere er arbejdsgruppen nedsat på GF i efteråret 

2017: Jakob, Andy, Henrik, Frank og Rikke. 

Vi ønsker at generalforsamlingen vedtager indførelse af et årligt medlemsmøde i Sundby Kajakklub med 

følgende formål og indhold:  

Medlemsmøde i Sundby Kajakklub 

Formål:  

 at udvikle klubben i fællesskab 

 at skabe et nyt rum for engagement  

 at dyrke og drage nytte af mangfoldigheden blandt klubbens medlemmer 

 at støtte idéudveksling mellem klubbens medlemmer 

Form:  

Det skal tilstræbes, at medlemsmødet holdes på måder, der adskiller sig fra generalforsamlinger, og at et 

medlemsmøde afsluttes med socialt samvær.  

Økonomi:  

Medlemsmødet gør i udgangspunktet brug af interne kræfter. Udgiften til et medlemsmøde beløber sig på 

materialer og let forplejning (à la en sandwich + drikkevarer) til deltagerne. Det sociale samvær kan afholdes 

med medbragt drikke og spise eller med en deltagerbetaling.  

Formaliteter: 

Medlemsmødet er ikke en beslutningsdygtig forsamling og det erstatter ikke en af de to årlige 

generalforsamlinger.  

Medlemsmødet arrangeres af en arbejdsgruppe, der nedsættes på efterårets generalforsamling og afholdes i 

udgangspunktet om foråret. På efterårets generalforsamling samles også input til tema for det kommende 

medlemsmøde.  

Den nedsatte arbejdsgruppe forpligter sig til  

 at indsamle idéer og fastsætte et tema. 

 at invitere til og afholde alle dele af medlemsmødet. 

 at have en kontakt til bestyrelsen. Bestyrelsen har til hver en tid mulighed for at gå med i 

arbejdsgruppen.  

 at samle op på og dokumentere medlemsmødet og overlevere dette til bestyrelsen . Dette punkt skal 

tænkes ind i afviklingen af medlemsmødet fra start, så alle ved, hvad der sker med fx gode idéer, der er 

opstået på mødet.  

 at dokumentere medlemsmødet overfor medlemmerne, fx ved at dedikere en væg i klubhuset til 

billeder fra mødet. Det er vigtigt, at denne dokumentation er synlig i klubhverdagen efterfølgende.  

 

Som en del af dette forslag vil vi gerne have generalforsamlingens opbakning til afholdelse af et pilot-

medlemsøde fredag d. 25. maj 2018 kl. 18-20 med efterfølgende socialt samvær. Temaet for dette møde skal 

være ”Hvor drømmer vi om at være om 5 år?” og skal have fokus på forskellige drømme og ønsker for 

klubben.  



Indtægter Udgifter

Kontingenter, bøder mv 346.800   

Nye medlemmer 19.000     

Driftstilskud Kbh. Kommune 14.343     

Udlån af klublokaler 2.000       

Amager Strandpark Rundt 19.193     

Forsikringer 18.246     

Rengøring og køkken 1.720       

Reparation og vedligeholdelse 17.164     

Vedligeholdelse udendørs 13.842     

El og vand 50.207     

Renovation og tank 32.568     

Køb af inventar 13.294     

Verisure/Dansikring 7.782       

Administration 4.217       

Gebyrer nets, bank mv 2.879       

Rokortsystem 2.220       

Repræsentation og gaver 2.837       

Arbejdsdage og klubaftener 4.360       

Bestyrelsesmøder og generalforsamling 4.829       

Fester 15.701     

Præmier 690          

Vægtafgift 920          

Kontingenter DKF, TCH, Regattaforeningen 28.460     

Køb af kajakker m.v. 29.990     

Reparation af kajakker 20.327     

Ungdom 15.767     

Kursusudgifter 9.795       

Instruktion 660          

Renteudgifter 67.268     

Kloakeringsprojekt 2.475       

Total 401.336   368.218   

Overskud overført til balancen 33.118     

Driftsregnskab for Sundby Kajakklub

1. januar – 31. december 2017
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Aktiver Passiver

Klubhus, anskaffelsesværdi 4.200.000

Likvide beholdninger Driftskonto 35.687

ASR-konto 37.416

Reservekonto 170.000

Beholdning i alt 243.103 243.103

Inventar 90.000

Kajakker m.v. 200.000

Lån i Sydbank Gæld 1/1-2017 799.834

Afdrag -62.332

Restgæld 737.502 737.502

Egenkapital Pr. 1/1-2017 3.962.483

Årets resultat 33.118

Pr. 31/12-17 3.995.601 3.995.601

Total 4.733.103 4.733.103

Kastrup, den 10. februar 2018

Lene Eifer

Kasserer

Dato: Dato:

Julie Rønnebæk Kongsbak Nina Mortensen

Revisor Revisor

Regnskab revideret, bilag kontrolleret og fundet i overensstemmelse med kassebogen

Sundby Kajakklub

Status pr. 31. januar 2017
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