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Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling 2019 i Sundby Kajakklub 
Afholdt i klubbens lokaler tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 19.00 

Til stede var 19 medlemmer, heraf 4 fra bestyrelsen. 

Referent: Annette Elmue 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jesper Nielsen som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. 

Jesper takkede for valget og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. Herefter læste han dagsordenen op. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. 

 
2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Der var ingen spørgsmål til protokollen fra forrige generalforsamling som blev enstemmigt 

godkendt. 

 
3. Formandens beretning 
Formanden gennemgik beretningen mundtligt med en powerpoint-præsentation. I sin skriftlige 

form, ser den således ud: 

 

Sportslige aktiviteter 

Flotte præstationer af Sundbyroere til DM Marathon: 

• Connie - Bronze, K1-55+  

• Connie/Johanna (Hvidovre) - Guld, K2-50+ 

Ebbe - Bronze, 65+ 

• Lars/Tommy - Sølv, K2-40+ 

• Ebbe/John (Gladsaxe) - Guld, K2-65+ 

Samt fin deltagelse og placering i diverse danske løb. 

Masser af god aktivitet fra alle niveauer i klubben. 
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URO  - Træningsfællesskab med Neptun og Amager Ro og Kajakklub 

 
Tak til Henrik, Sandra og Sascha for stort og vedholdende engagement. 

 

Begynder 2019 har været et fantastisk dejligt kuld nye klubkammerater at stifte bekendtskab med. 

De er alle godt i gang og er begyndt på egen roning og færden i klubben. Flere har deltaget i 

Handicap. 
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Klubmesterskaber 

Årets klubmesterskaber blev arrangeret i sidste øjeblik – TAK William & Co. 

Lige som sidste år både sjovt og seriøst. 

Vinderen blev: 

2500 m 

K2-mix: Thor og Ella 

K1: Valdemar (gæst) 

 

Handicapvinder 2019 

Tillykke til Leif Feldborg 

Sæsonen 2019 er nu slut og ved standerstrygningen blev årets handicapklubmester 2019 afsløret. 

Igen i år kan vi se af resultatlisten at det handler om at være med selvom der i år ikke er nogen der 

har deltaget alle 20 gange. 4 roere har været med 19 gange, og der er da også tæt løb i toppen. 

Var handicapsæsonen 2019 så bedre end 2018? På flere punkter var det: 

Flere maks. antal deltager på en dag i 2019 end 2018 

Dog lavere gennemsnitligt antal deltagere pr gang 

Markant flere gæster i alt (en enkelt gang havde vi 8 gæster) 

Næsten alle nybegyndere har deltaget. 

 

Medlemsmøde i august 

Om medlemsmødet 23. august kl. 17:30-20:30 ”SAMMEN OM KAJAKKEN”: 

Referat fra Rikke: 

Vi (Annie, Jakob K og jeg) havde inviteret til medlemsmøde på følgende måde:  

  

I det daglige kan kajaksporten dog godt være en lidt ensom fornøjelse – for både nye og gamle i 

gårde. Vi er overbeviste om, at vi kan få meget mere ud af vores forening, vores sport og vores 

fantastiske rammer, hvis vi i det daglige dyrker fællesskabet mere. Uanset om dit mål med at være 

en del af Sundby Kajakklub er at ro stærkere, styrke teknikken, deltage i flere spektakulære løb, 

holde formen hen over vinteren, finde den bedste is-hytte langs kysten til Dragør eller være den 

bedste bartender, klubben nogensinde har set, så gør vi det bedre, når vi gør det sammen.  Temaet 

for årets åbne medlemsmøde er derfor ”Sammen om kajakken”. 
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Vores intention som arbejdsgruppe bag medlemsmødet var at motivere til forskellige 

medlemsdrevne aktiviteter, der skulle ramme lige præcis det, som de fremmødte havde lyst til at 

gøre sammen med andre klubkammerater, og som de syntes, de kunne bruge for at udvikle deres 

eget kajak-niveau og deres eget engagement i klubben. Vi var omkring 20 på mødet – gamle og 

unge – og vi startede med, som inspiration, at Claes fortalte om sit trænerarbejde og sit syn på, 

hvordan man kan ”gøre hinanden bedre” i en klub.  

 

Siden kom alle med mange idéer og bud på nye tiltag og aktiviteter eller gamle aktiviteter med et 

tvist. Der, hvor der var mest energi på aftenen, blev der arbejdet videre – det blev til 5 grupper, der 

har haft aktivitet hen over de sidste måneder af sæsonen. Annette Elmue introducerede Rokort igen, 

og det er siden blevet brugt flittigt af de forskellige grupper. 

 

 De 5 grupper er i gang: 

”Tekniktræning og skadeforebyggelse” – Stine, Claes og Nathalie – har kørt nogle træningsaftner 

på vandet og i træningsrummet. Det ligger måske lidt stille hen over vinter, men de vil gerne starte 

igen til næste sæson 

”Nye rovande” – Andy, Peter Anton, Jakob E og Rikke G – fik afholdt første ”tur til nye vande” d. 

21. september til Hvidovre, hvor 6 personer + kajakker var med. Gruppen mødes i januar og 

fastlægger nogle datoer for ture i den nye sæson samt nogle løb, som gruppen arrangerer tur til 

”Wingman gruppen” - Niels, Annette, Robert og Linda – Linda er tovholder på at sætte initiativ i 

gang ved næste nybegynder-hold med intro af sidste års hold og andre interesserede, så de nye ikke 

”står lidt alene” efter endt begyndertræning 

”Løbe og vinterbade-gruppen” – Annie, Ella, Susanne og Lena – kører nu om tirsdagen med løb 

”med vest!!” og badning og fællesspisning 

”Træningsfællesskaber” – Jakob K, Bjarne og Mette – har annonceret og gennemført 

fællestrænings-roture søndage og fredage, og Bjarne er tovholder på, at de starter op igen efter jul. 

 

Det var et godt møde, og det har skabt god energi i klubben. Det kan generalforsamlingen måske 

selv sige noget om? Det meget konkrete indhold og tydeligheden omkring, at det er kun der, hvor 

der er energi, der bliver arbejdet videre, ja, det havde en rigtig fin effekt.  

 

Amager Strandpark Rundt 2019 

14. gang – Det hårdeste vejr ever! 

• 121 deltagere – 53 gennemførte 

• Overskud: ca. 6.500 kr. 

• Godt overskud i bod 

• Trøjeudgift er det kritiske 

Stor cadeau til at Peter H, William, Tommy gennemførte! 

 

Diverse 

Udlån af klubben til private medlemsarrangementer 

Ansøgninger om lån af klub i året 2019/20:  

• Nov. 2019, Trine Kirkeby (barnedåb) 

• Jan. 2020, Helle Stuart (60 års) 
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Særlig opmærksomhed på rengøring -Trine og Rikke P ‘nudger’ ordningen + Indkøb af 

Robotstøvsuger 

 

Nyt Klubtøj - Karina har taget initiativ til at vi kunne få nyt klubtøj. Der kan vælges mellem 

forskellige modeller. 

 

Sommerfest B19 – fik lavet en virkelig flot Mexicanerfest – 1000 tak for det! 

 

Thomas-havemand tager fat – også uden for grunden. Vi er meget taknemmelige. 

 

Højtidligheder 

Vi har haft glæden at kunne hylde og fejre 2 klubkammerater der hver især betyder noget for 

klubbens kultur og ære: 

Tillykke til 

• Thor Nielsen med de 60 år – Æresmedlem og en af klubbens største kajakpersonligheder og 

nu også træner for Mads Brandt Pedersen 

• Lis Larsen 90 år – mangeårigt medlem og still going strong 

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 vores Handicap. 

Og vi hylder ham stort for disse resultater: 

Guld - EM Marathon U23 

Guld – EM Marathon  

Guld – VM Marathon U23 

Guld – VM Marathon 

 

/slut på beretning 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen som blev sat til afstemning og 

enstemmigt godkendt. 
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4. Oversigt over økonomi 
Kassereren deltog ikke i generalforsamlingen, så næstformanden gav et overblik over den 

økonomiske status.  

 

Nogle af de beslutninger bestyrelsen har truffet i forbindelse med budgettet, er ikke realiseret, bla 

indkøb af både. Vi skal overvåge elforbruget som er højere end vi har set tidligere. Der er ingen 

poster der stikker ud.  

 

Bestyrelsen havde som udgangspunkt forventet et driftsunderskud på 38.000, men det ser ud til at vi 

kommer ud af året med et lille overskud. Ud af et budget på ca 400.000, har vi på nuværende 

tidspunkt realiseret ca 210.000, det vi mangler er gæld, og deltagelse i DKF’s årsmøde. 

 

Bestyrelsen har ikke umiddelbart nogen forklaring på hvorfor elregningen er steget så voldsomt. 

Når varmepumpen ikke fungerer, slår opvarmningen over på strøm, men det har ikke været tilfældet 

i år. 

 

Til forårets generalforsamling i 2020, vil der blive rapporteret på det som bestyrelsen har fundet ud 

af omkring det øgede elforbrug efter at have analyseret og overvåget forbrug. 

 
5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år 
Bestyrelsen foreslog sammen med indkaldelsen et uændret kontingent for aktivt medlemskab samt 

kontinent for passivt medlemskab på 250,- kr pr år.  

 

Klubben har ikke forholdt sig til passivt medlemskab i mange år, men i sammenhæng med 

lovforslaget om en ændring i bestemmelsen om passivt medlemskab i lovene (se punkt 6), foreslår 

bestyrelsen at kontingentet for passivt medlemskab stiger til 250,- pr år. Det er nu på 100,- kr. 

 

Der blev stemt om forslaget. Der var ingen der stemte imod bestyrelsens forslag som dermed blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

Kontingentet er dermed:  

• 2.400 kr pr år for voksne, aktive medlemmer 

• 1.200 kr pr år vor ungdom 

• 250 kr pr år for passive medlemmer 

 
6. Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen fremsat lovændringsforslag vedr. ændring af 

bestemmelse for passivt medlemskab (lovforslag bilag 1, samt bilag 2 om bestyrelsens 

forretningsorden vedr dette vedlagt indkaldelsen). 

 

Motivation for forslaget har baggrund i at bestyrelsen ofte får henvendelser fra medlemmer der 

gerne vil drosle ned på medlemskabet i en periode. Når det gælder medlemmer der i en periode skal 

rejse væk fra byen eller landet i forbindelse med studieophold, udstationering, værnepligt og lign, så 

vil bestyrelsen gerne give mulighed for at fastholde tilknytningen til klubben, men til et lavere 

kontingent. 
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Der blev spurgt til hvorfor barsel ikke er en af de grunde bestyrelsen påtænker at give dispensation 

fra reglerne for. Svaret er at vi oplever at de fleste der er på barsel bruger klubben ret meget.   

 

Bestyrelsen havde selv et ændringsforslag til det fremsendte: 

 

”Medlemmer der [udgår: udmeldes eller] overgår til passivt medlemskab kan ikke optages som 

aktive medlemmer i det følgende år uden at betale aktivt kontingent for hele perioden. Bestyrelsen 

kan dispensere herfra efter bestemmelser som fastsættes af bestyrelsen.”. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 

 

 
 

7. Valg. Til bestyrelsen: 
Formand: Ulla Stuart modtog genvalg. Der var ingen modkandidater, og Ulla blev genvalgt 

 

Sekretær: Annette Elmue modtog genvalg. Der var ingen modkandidater, og Annette blev genvalgt. 

 

Bestyrelsesmedlem: Sascha Nicolajsen modtog ikke genvalg. Bestyrelsen havde på forhånd spurgt 

Rasmus Bonnesen som var villig til at stille op. Der var ingen modkandidater, og Rasmus blev 

valgt. 

 

8. Vintersæsonens program 
Næstformanden fortalte om en af udløberne fra medlemsmødet i august, nemlig tirsdagsløb med 

spisning. Ugen før var der 12 løbere og 17 til spisning. Derudover er der julebanko, julefrokost 

gange to, søndagsroning og -badning, og vinterræs og orienteringsløb. 

 

Der blev desuden talt om medlemsmødet i 2020 som Rikke Giselsson og Annie Vejstrup 

opsummerede. 

 

Bestyrelsen kvitterede med at det er rigtig godt at medlemsmødet bor blandt medlemmerne, og det 

samme gælder de aktiviteter der kommer ud af det. 

 
9. Eventuelt 
Der blev spurgt til rengøringslisten. Bestyrelsen har midlertidigt taget listen tilbage da 

rengøringsudvalgets medlemmer pr begge er på barsel. 

 

William fortalte at han sammen med bestyrelsen er blevet enige om at låne en surfski-pakke (med 4 

surfski) fra DKF for at prøve det af. Vi kunne have fået den nu, men så skal den afleveres allerede i 

marts måned, så William prøver at få dem på et tidspunkt der passer bedre med kajaksæsonen.  

 

Bestyrelsen fortalte at der den kommende weekend er årsmøde i Dansk Kano og-  Kajak Forbund 

hvor 4 medlemmer fra bestyrelsen deltager. 

 

Der blev spurgt til indkøb af både og hvorvidt der er mulighed for at komme med ønsker til hvilke 

vi køber. Bestyrelsen har planer om at købe 2 TCR’er mere, dog i en lavere vægtklasse end de to vi 

allerede har (som er TCR+). Der er også kig på en Struer Player, men der har ikke været mulighed 
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for at prøve den endnu. Bestyrelsen er åbne for ønsker fra medlemmerne. Der var også andre bud på 

en lignende båd, feks Citius 41/44 eller Nelos nyeste turbåd. 

 

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten gav herefter ordet til formanden som 

takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Sundby 

Kajakklub. 

 

/SLUT 
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