Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling efterår 2021
Til stede: 16, heraf 4 fra bestyrelsen
Referent: Annette Elmue

Valg af dirigent
Formanden foreslog Rikke Giselson som dirigent. Der var ingen modkandidater, og Rikke blev valgt. Hun
startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og læste dagsordenen op.

Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling
Protokollen har været tilgængelig på klubbens hjemmeside. Der var ingen spørgsmål til protokollen.
Protokollen blev herefter enstemmig godkendt.

Formandens beretning
Formandens beretning blev fremlagt mundtligt med understøttelse af billeder og tekst i en powerpointpræsentation. I sin skriftlige form lyder beretningen som følger:

Formandens beretning – Oktober 2021
Sportslige aktiviteter
En sæson med masser af god klubånd og aktivitet fra alle niveauer i klubben. Ikke den helt store deltagelse i
løb uden for klubben, men dog med flotte præstationer til DM Maraton:
• Ebbe Møller, Guld, 70+
• Lars Rønnebech/Tommy Hinsch, Sølv, K2-40+

Ungdomstræning
Uro’erne er fint i gang igen og har trænet 2 gange ugentlig. Ungdomtræner Henrik Haastrup kan godt bruge
en medhjælpende træner, så hvis du kender en eller selv vil give en hånd, så sig endelig til. Klubben betaler
gerne uddannelse.
Handicap-turneringen
Vi elsker vores Handicap-aftener og er glade for alle jer der deltager.
Vi er også glade for vores gæster – på alle niveauer.
OG vi er meget taknemmelige for vores tro TidstagerTeam
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Året vinder blev:
Claes Winther Sørensen
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Årets nye medlemmer
B21 er ombord. Vi håndplukkede 12 aspiranter der har knoklet for at opnå frigivelse og vinterroning.
Annette Elmue stopper som instruktionsansvarlig – en opgave hun har varetaget i rigtig mange år, og med
stor betydning for klubben. Annette har været med til at udvikle og strukturere vores uddannelse og har
derigennem sikret en høj kvalitet af vores nye medlemmers kajakfærdigheder. Vi har nu brug for nye
kræfter til denne opgave.
Mads Brandt Pedersen
Vi er så glade og stolte over at have lært denne fabelagtige kajakroer at kende – gennem hans træner Thor
Nielsen og hans deltagelse i Handicap.

Og i år hylder vi ham stort for disse resultater:
•
•
•

Bronze – VM sprint (5 km)
Sølv – VM short race (3,6 km)
Guld – VM Marathon (29,6 km)

Og også for hans store sportsmanship.
Og vi havde en herlig og megaspændende eftermiddag, hvor VM blev fulgt fra storskærm i
klubben. Dejlig optakt til Standerstrygningen
Proces med Københavns kommune angående ’kommunisering’ af vores lejeforhold.
Vi er fortsat i gang med dette; Brugsaftalen er under udarbejdelse.
Der pågår et frugtbart samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen angående overdragelse af lejeaftale
fra Københavns Ejendomme til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Følgende er tekst modtaget som oplæg til
proces for udarbejdelse af ny aftale:
Kultur- og Fritidsforvaltningens kontor for tilskud gennemgår i 2021 og 2022 samtlige aftaler om tilskud. I
den forbindelse har vi fundet en række aftaler, som skal justeres, fordi de ikke længere lever op til
Københavns Kommunes regler for tilskud. Jeres aftale er blandt de aftaler, som skal ændres. Ændringen vil
som udgangspunkt ikke få økonomiske konsekvenser for jer.
Jeres nuværende aftale
I har i dag erhvervslejekontrakt med Københavns Ejendomme for areal på adressen amager Strandvej 17,
2300 København S, hvor der ikke betales leje. På arealet er der opført klubhus.
I modtager tilskud til jeres folkeoplysende aktiviteter og tilskud til jeres klubhus fra Kultur- og
Fritidsforvaltningen.
Årsag til ændring
Jeres aftale skal ændres, fordi Københavns Ejendomme kun må opkræve markedsleje for arealet, der udlejes
på en erhvervslejekontrakt. Københavns Ejendomme vil inden for nærmeste fremtid opskrive jeres
erhvervsleje, så den modsvarer den pris- og lønudvikling, der er sket siden aftalen blev indgået. Hvis I ønsker
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at blive på en erhvervslejekontrakt, vil den årlige leje derfor blive reguleret til 242.250 kr. årligt, som I
fremover selv skal afholde.
Fremtidig aftale
Da Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke forventer, at I ønsker at afholde udgiften til erhvervsleje, vil vi gerne
tilbyde jer en brugsaftale for arealet. Med en brugsaftale vil I fortsat få arealet stillet vederlagsfrit til
rådighed.
En brugsaftale er en aftale om tilskud i form af brugsret. Betingelsen for en brugsaftale er, at arealet
anvendes til et formål kommunen må støtte, fx fritidsaktiviteter for børn og unge. Brugsaftalen vil derfor
beskrive hvad arealet skal anvendes til og den skal fornys hvert tredje år.

Nyt om kloakering
”Der er tilsyneladende afsat 0,5 mio. kr. til Kloakering i området (‘Overførelsessagen’
Fribytterne SØ, Sundby Kajakklub og skolehaverne anvender i dag en septiktank.
Fribytterne SØ og kajakklubben tilkendegiver udfordringer med rotter, da der er
mange mennesker hele året. Foreningerne ønsker, at der trækkes kloak ind fra
Øresundsvejs forlængelse, hvilket vil betyde, at Fribytterne SØ, Sundby Kajakklub
og skolehaverne kan kobles på.”
Dette sætter vores hidtidige kloakeringsplaner i bero. Vi håber på hurtig proces, idet vores
nuværende leverandør Kongelundens Slamsuger lukker, og vi skal have en ny samarbejdspartner
på kloaktømming, hvorfor udgift stiger forventet 100 pct fremadrettet fra 2022 (fra kr. 3200 pr.
mdr. til over kr. 6.000).
Kategorisering af klubbåde
Vi har markeret alle klubbåde med et tal på en skala af sværhedsgrad eller wobble factor fra 1 (de sværeste
kapbåde) til 11 (Naglfar). Det har vist sig at være en rigtig god ordning som især de nye og
ungdomstræneren har glæde af.
Sidste Handicap – med hjælp udefra
Hvor vi fik dejlig gryderet
Oversigt over roede KM, fra 1. jan til d.d. (okt)
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/Beretning slut

Der var følgende spørgsmål til beretningen:
Vedr. den nye brugsaftale: Hvad kan der ske hvis vi bliver opsagt fra grunden? Er der nogen sikring af vores
eksistens et andet sted? Svaret er at vi selvfølgelig tænker på det, vi fornemmer dog på ingen måde at
kommunen umiddelbart kunne finde på at opsige os, bl.a. fordi det går på både os og de omkringliggende
klubber. Sundby Sejlforening kigger f.eks. på en aftale med en 30 års opsigelse, svarende til restløbetiden
på deres lån. Vi har på den anden side hjulpet kommunen med deres forpligtelser ift. Folkeoplysningsloven
da vi selv har investeret i lokaler. Alle klubber i området får som udgangspunkt samme skabelon, men de
bliver så tilpasset en smule ift. de specifikke forhold der gør sig gældende for den enkelte forening. Der er
lagt op til at vilkårene skal genforhandles hvert tredje år. Vi må til gengæld gerne sætte låge op og sige at
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uvedkommende ikke må færdes på grunden. Niels Ringgaard er jurist og har deltaget i de møder vi har haft
med forvaltningen.
Dog må vi ikke drive erhverv, dvs. vi må ikke lave kommerciel udlejning af materiel eller kurser, men vi må
gerne tjene penge på f.eks. at holde kajakløb.
Vi flytter dermed fra økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme) og over i Kultur- og
Fritidsforvaltningen.
Der blev også spurgt ind til IPP og diverse træner- og instruktørkurser både ift. voksen- og
ungdomsinstruktionen. Annette forklarede kort om IPP-systemet. Klubben vil gerne give kurser til
medlemmer der ønsker at bidrage til ungdomstræning og vokseninstruktion.
Beretningen blev herefter sat til afstemning og blev godkendt enstemmigt.

Oversigt over økonomi
Kassereren var fraværende på grund af sygdom og derfor fremlagde formanden en status.
Gælden er på vej ned, og der er balance i driften
Kongelundens Slamsuger er lukket, og vi må derfor finde en ny til at tømme tanken. Umiddelbart ser det ud
til at betyde en prisstigning på 100%. Vi får tømt tanken 2 gange om ugen, og vi gætter på at en del af det
der køres væk, er badevand, så husk at det nok ikke er nødvendigt med lange bade.
Der blev spurgt til om vi er i gang med at spare op til noget. Vores budget i år står til driftunderskud på
grund af bådkøb. Vi når til gengæld ikke i mål med posten for uddannelse. Vi havde forventet at skulle
bruge en del på skift af tank.
Der blev spurgt til høje energipriser og varme i huset. Vi forsøger at skrue ned for det varme badevand,
men der var ikke helt enslydende holdninger i forsamlingen til hvad den generelle temperatur i huset skal
være. Efterhånden som blandingsbatterier går i stykker i badet, kan man overveje at udskifte dem med
nogle der har timere.

Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud. Der var ingen modforslag. Kontingent er derfor
uændret, hvilket er:
2.400 kr. om året for senior, 1.200 kr. for medlemmer under 18.
Indskud på 1.000 kr.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Valg:
Til bestyrelsen:
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Formand. Ulla Stuart modtog genvalg. Der var ingen modkandidater, og Ulla blev valgt.
Sekretær: Annette Elmue modtog genvalg. Der var ingen modkandidat, og Annette blev valgt.
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Bonnesen har givet udtryk for at han gerne tager en tørn mere, men meget
gerne vil træde tilbage hvis der er en anden kandidat. Til gengæld vil han gerne fortsat varetage opgaven
med kontinentopkrævninger. Der var ingen andre kandidat, og Ramus blev genvalgt.

Vintersæsonens program
I indkaldelsen til denne generalforsamling skrev bestyrelsen og opfordrede til at man melder ud hvis der
skal noget andet på programmet end det vi plejer.
Det vi plejer, er o-løb, vinterræs, julefrokost 4/12, tirsdagstræninger (efter URO), søndagstræning.
Skal vi både have julebanko og julefrokost? Der var flere der tilkendegav at de to arrangementer henvender
sig til lidt forskellige segmenter i klubben, men flere ønskede begge dele.
Vil der være nogen der kunne være interessere i et reparationskursus der handler om lette reparationer af
kajakker? Blandt deltagerne var der nok interesserede til at det kan betale sig at holde det. Claes går videre
med det.
Martin mindede om at vi stadig har prøvepakken af surfski fra DKF liggende, så husk at prøve dem af. To af
dem er flyttet ned på en lavereliggende hylde, så de er nemmere at få ned. Denne tid på sæsonen er oplagt
til bølgeelskere, men husk at øve en entring inden du tager ud.
Jakob havde bemærket at træningssalen ikke bliver meget benyttet i klubben, og spurgte om der kunne
være interesse for en introduktion til styrketræning, sammensætning af program, fysiologi osv. for folk der
gerne vil i gang med styrketræning, men er usikker på at give sig i kast med det selv. Jakob tilbyder at stå
for det, hvilket ikke behøver være kun en enkelt gang. Forsamlingen tog godt imod forslaget og gav frit slag
til at Jakob selv står for at finde et tidspunkt og melder ud på klubbens Facebook-side.

Eventuelt
Der blev spurgt til om vi skal have en sauna? Der er plads til den i huset, men bestyrelsen har indtil videre
prioriteret andre ting højere.
Der blev udtrykt ønske om en hex-bar til vægttræningsudstyret, og der blev umiddelbart givet lov til blot at
indkøbe den og få udlægget refunderet hos kassereren.
Der kommer et medlemsmøde i forbindelse med opstart af næste års sæson.
Der var et forslag om en eller anden form for tekstopslag på vej ind på grunden som fortæller folk om at de
bevæger sig ind på privat grund. Der er generelt en opfattelse af at der kommer flere og flere der benytter
sig af vores grund, møbler og bro som om vi var et offentligt område. Bestyrelsen har allerede drøftet det,
og vil gerne finde på en måde at signalere at man gerne må gå ind på området, men ikke slå sig ned. Det er
et spørgsmål om hvordan man formulerer det. Problemet er at folk tilsyneladende går ind på vores grund
uden at have opfattet at vi er en privat forening. Samtidigt er det også vigtigt at vi ikke signalerer afvisning.
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Er vi helt stoppet med Amager Strandpark Rundt? Nej, vi vil gerne tage det op igen næste år. Vi er ikke gået
i gang med planlægningen endnu, men det kommer. Det plejer at være sidste lørdag i juli, og indtil videre
ser det ud til at EM maraton i Silkeborg næste år er weekenden før.
Der var ikke flere punkter til eventuelt, og dirigenten gav ordet til formanden som takkede dirigenten og
afsluttede generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for klubben.
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