
 
 
 
 
 
 

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til 
 

Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2016 
 

som afholdes i klubben tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 19.00 
 
Dagsorden: 
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: Bestyrelsen stiller følgende forslag: 
 a. Forslag om lån hos DIF til etablering af kloakering 
 b. Forslag til udlån af klubbens lokaler til private arrangementer 
7. Valg:  

Til bestyrelsen: 
Næstformand: Andy Ludwig. Modtager genvalg 
Kasserer: Ruth Stefansen. Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard. Modtager genvalg 

2 revisorer 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag	1:	Optagelse	af	rentefrit	DIF-lån	til	etablering	af	kloakafløb	
Forslag stillet af bestyrelsen. 
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Bestyrelsen ønsker at sætte skub i arbejdet videre med det samlede klubhusprojekt. 
 
Etablering af kloak er et springende punkt for at kunne arbejde videre if. afvanding af 
forgrund, anlæg af udearealer, mv.  
 
For at finansiere dette ønsker bestyrelsen at optage et rentefrit lån på kr. 100.000,- i 
Danmarks Idrætsforbund (DIF) 
 
Dette kræver jf. Sundby Kajakklubs love § 6, 10. afsnit generalforsamlingens godkendelse. 
 
Om de forestående arbejder: 
Kloakeringen forventes på baggrund af konkret tilbud udført ved at ’skyde’ en kloakstreng 
ind til eksisterende spulebrønd på Sundby Sejlforenings grund - så egentligt gravearbejde 
minimeres - jf. tegning nedenfor. På Sundby Kajakklubs grund etableres samlebrønd med 
kværn og pumpe, der sikrer brugsvandets videre færd til kloakken. 
 
De samlede udgifter er budgetteret til kr. 150.000,-. Bestyrelsen ønsker at finansiere dette 
gennem delvis egenfinansiering og delvis gennem optagelse af et rentefrit DIF-lån, der 
afvikles over 5 år, som følger: 

 
Egenfinansiereng fra nuværende beholdning:  Kr.   50.000,- 
Rentefrit DIF-lån   Kr. 100.000,- 
I ALT    Kr. 150.000,- 

 
De nuværende driftsudgifter, til ugentlig tømning af septiktank, er p.t. ca. Kr. 30.000, årligt. 
Derfor beregnes investeringen tilsvarende at være tjent hjem på 5 år. Derefter vil der være 
frigivet driftsmidler, der i stedet kan anvendes til materiel eller aktiviteter i klubregi.  
 
Bestyrelsen forventer derudover at kunne opleve mindre nervøsitet omkring tilstrækkelig 
kapacitet på spidsbelastningspunkter eller i forbindelse med arrangementer i klubben. 
 
Bestyrelsen har på forhånd sikret sig at Dansk Kano- og Kajakforbund vil garantere for lånets 
indfrielse. Ligeså har DIF på forhånd tilkendegivet at ville bevilge lånet.  
 
Sundby Sejlforenings bestyrelse har også indvilget i at lade os udføre arbejdet på deres. 
 
Bestyrelsen forventer med generalforsamlingens godkendelse, at kunne færdiggøreprojektet 
inden standerhejsning. 
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Bilag: 
Tegning vedr. udførsel af kloakering. 

 
Det forvenetes at kloakeringen udføres ved at ’skyde’ en trykrør fra klubbens nuværende afløb til eksisterende spulebrønd på 
Sejlforeningens grund. På klubbens grund etableres samlebrønd, med kværn og pumpe til at sikre vandets videre rejse ud i kloakken. 
Budget: 

Etablering af kloaktilslutning efter tilbud.   kr. 110.000,- 
Afsat til el-arbejde og evt. uforudsete udgifter  kr.   40.000,- 
I ALT     kr. 150.000,- 

 
Info om rentefrit DIF-lån: 
Fra DIFs hjemmeside: 
Danmarks Idrætsforbund giver lån som hjælp til selvhjælp og lånet gives kun mod eget 
specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti. 
 
DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige 
reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt til 
faste anlæg af forskellig art (ikke haller) på maksimum 125.000 kroner. Lånene er rentefrie 
og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til 
at indfri gæld. 
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Forslag	2:	Udlån	af	Sundby	Kajakklubs	lokaler	til	private	arrangementer	
Forslag stillet af en arbejdsgruppe nedsat på generalforsamling efterår 2015. 
 
Udlånsperiode 
Forslagsstillerne foreslår, at klubbens lokaler gebyrfrit kan lånes i den første weekend i 
månederne januar, februar, marts og november. Månederne benævnes som en periode i det år 
vinterperioden ligger (november 2016 samt januar, februar, marts 2017 benævnes således 
udlånsperioden 2017). 
 
Lokalerne kan lånes lørdag eller søndag. Der kan godt være arrangement både lørdag og 
søndag, hvis det vurderes muligt af bestyrelsen (fx et formiddagsarrangement lørdag og et 
eftermiddagsarrangement om søndagen). 
 
Kategorier 
Arrangementer kategoriseres i fire klasser: A, B, C og D. Ansøgninger til arrangementer i 
klasse A prioriteres over B, C og D. Ansøgninger til arrangementer i klasse B prioriteres over 
C og D og så fremdeles. Er der indkommet rettidige ansøgninger (se herunder) til samme 
weekend i samme klasse trækker to medlemmer af bestyrelsen lod mellem de indkomne 
forslag. 
 
Følgende arrangementer er mulige: 
 
Klasse A 

- Bryllup	
- Barnedåb/navngivningsfest	
- Konfirmation/non-firmation	el.	tilsvarende	
- Kobber-,	sølv-,	guldbryllup,	etc.	
- 100	års	fødselsdag	

 
Klasse B 

- Runde	fødselsdage	
- 75	års	fødselsdag	
- 18	års	fødselsdag	
- Svendegilde	
- Afsluttet	videregående	uddannelse	

 
Klasse C 

- Andre	fester	el.	arrangementer	for	medlemmer	(fx	fødselsdage,	afsluttet	
ungdomsuddannelse,	polterabend,	anden	lejlighed)	

 
Klasse D 

- Arrangementer	for	medlemmers	familie.	
 
Mærkedagen skal ligge indenfor ± et år fra afholdelsen. 
 
Ansøgning 
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Ved lån af lokalerne skal ansøgning sendes til bestyrelsen (skema udarbejdes). Ansøgningen 
skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar året før udlånsperioden. Eksempelvis skal 
ansøgning til arrangement i november 2017 samt januar, februar og marts 2018  
(udlånsperiode 2018) foreligge inden 1. januar 2017. Kommer der ikke ansøgninger inden 
denne dato udskydes deadline til 1. juni. Er der fortsat ingen ansøgninger, kan der frit søges 
frem til senest 1 måned før datoen og der skelnes således ikke til kategorien. I denne periode 
gælder ’først til mølle’ princippet. Herefter bortfalder muligheden for at låne lokalerne helt. 
 
Karantæne 
Har man afholdt et arrangement, har man ikke mulighed for at låne klubben i to 
udlånsperioder efter afholdelsen. Har man fx holdt et arrangement i udlånsperioden 2017 kan 
man først låne igen i udlånsperioden 2020. Man kan dog frit ansøge, da karantæne ikke 
effektueres såfremt der ikke er andre udlån.  
 
Karantænen opretholdes selvom det bookede arrangement aflyses. 
 
Oprydning, skader på inventar mm. 
Man afholder selv alle udgifter til oprydning og rengøring. Lokalerne skal efterlades opryddet 
og grundigt rengjort inden kl. 12 om søndagen for et lørdagsarrangement og inden kl. 24 for 
et søndagsarrangement. 
 
Sker der skader på bygning eller inventar, er man selv forpligtet til at afholde udgifterne for 
udbedring af skader. Bestyrelsen forestår udbedringen. 
 
Bliver der ikke gjort tilstrækkelig rent pålægges en afgift på kr. 500,-. Det er bestyrelsen, der 
egenhændigt vurderer, om der er rengjort tilstrækkeligt. Deres afgørelse kan ikke ankes. 
 
Øvrige forhold 
Klublokalet er i tidsrummet for udlån forbeholdt det medlem, som har lånt lokalet og der er 
således begrænset adgang for medlemmerne. Ligeledes kan hverken bestyrelsen eller andre 
medlemmer disponere over lokalerne. Medlemmer kan dog benytte omklædningsrum under 
hensyntagen til arrangementet. 
 
 
 


