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Referat fra ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2017 
Afholdt tirsdag d. 31. oktober 2017 i klubbens lokaler. 
Til stede: 23, heraf 5 fra bestyrelsen. Alle stemmeberettiget 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Henrik H. Der var ingen modkandidater og Henrik blev valgt. Han takkede for 
valget og startede med at konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Protokollen fra forrige generalforsamling, forår 2017, har været offentligt tilgængelig. Der var 
ingen kommentarer til den, og den blev enstemmigt vedtaget. 
 

3. Formandens beretning 
Formanden fik ordet til sin beretning som på generalforsamlingen blev fremlagt i mundtlig form på 
baggrund af Powerpoint-slides. 
 
I sin skriftlige form lyder den: 

Sportslige aktiviteter 

Der har været god bred deltagelse i flere af landets løb; 

Deltagelse i DM: 

 DM Marathon: Peter Hersted: Sølv i K2 35-39 (m. Jesper Mikkelsen fra Ark) 

 DM sprint: Peter Hersted og Søren Hyttel; K4 200 og 500 (m. Peter og Emil)  

Vi har dyrket en del mand-/kvindskabsroning; der er set makkerskab i mange kombinationer og 
glædeligt har vores K4 også være på vandet flere gange.  

URO-afdelingen kører fint – vi har 12-15 unge der har trænet 2 gange ugentlig og som fortsætter 
vinteren igennem. Henrik Haastrup tager det gennemgående hårde træk på dette arbejde og får 
stor hjælp fra bl.a. Sascha, Sandra og Frederik.  

Handicapvinder 2017 

Handicapsæsonen 2017 havde i alt 20 løb. Her deltog i alt 48 klubmedlemmer og 12 gæster fra 4 
forskellige klubber. 

Gennemsnitligt havde vi 26 deltagere. 



 2 

Vi ligger lidt på den lave side ift. 2016-sæsonen hvor der både var flere SK-medlemmer, flere 
gæster, både i alt og gennemsnitligt. Hvor samtlige begyndere i 2016 havde deltaget i mindst et 
handicap, så brillerede 2017-holdet med deres totale fravær på handicapbanen. 

Vinder blev: Thomas Brabæk. 

 

 

ASR 17 
12. gang – Regn og blæst fra syd/vest 

• 173 tilmeldte – 143 gennemførte 
• Sydbank er med – sponserede med 12.000 kr 
• Overskud: ca. 19.000 kr  
• Arrangementet er nu forankret i bestyrelsen 

 
Projekt klubhus 
Øverst på listen er: 

 At få kloakeret 

Lige nu er status at vi mener at have lavet den nødvendige tekniske dokumentation som nu skal 
godkendes af Københavns Kommune. Derefter skal vi sætte opgaven i udbud, og vi satser forsigtig 
på at det bør være klar til næste forår. 
 

 Etablering af terrasser og udbedring af forgrunden 

Vi afventer den helt stor plan med dette til kloakeringen er klaret. Midlertidigt har vi lagt grus i 
indkørslen (5 tons) og opbygget plateau til cykelparkering syd for huset.  
 
Nyanskaffelser 
2 spritnye kajakker – navngivet Pling og Plang. Lette kapkajakker (TCR+) 
Ny opvaskemaskine – Blomberg. 
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Bestyrelsens arbejde 
90 års fødselsdag - Vi gav den totalt gas! Det kostede klubben 14.500kr, 64 medlemmer deltog. Vi 
fik en luksus 3-retters menu, servering ved bordene, toastmaster, levende musik, DJ. 
Til gengæld har det været ’Model light’ til øvrige fester som er foregået som Medbring-selv og 
Byg-selv koncepter. 
 
Styr på vores private kajakker - Vi har ‘tagget’ alle private kajakker med navn og nummer (svarer til 
nr. i Rokort-systemet), så vi har styr på hvad der ligger hvor og hvem der ejer hvilke både. Flyt ikke 
på dem, uden aftale med bestyrelsen.  
 
Memberlink - Vi påtænker at købe os ind på Memberlink som er et foreningssystem med 
regnskabssystem, medlemsstyring, hjemmeside og meget mere. Vi tager modulerne i brug i det 
tempo vi kan overskue det. Overordnet vil det give os mulighed for en samlet styring af klubben 
administration og kommunikation. 
 
Lån af klub - Vi har fået 4 ansøgninger om lån af klub i dette efterår/vinter hvor vi har kunne 
imødekomme alle.  Generelt vil vi stadig godt appellere til at I respekterer regelsættet i 
ansøgningerne, så bestyrelsen ikke skal sidde med beslutninger om gradbøjninger af de vedtagne 
rammer. 

Vi er pt. 142 medlemmer, der er indmeldt 9 nye i år og der er 22 udmeldelser. 

Til sidst en kæmpe tak til Allan og Hardy for al det arbejde de har gjort for os. De er absolut på 
listen over yndlingsmedlemmer i år - af hvilke vi heldigvis har nogle stykker på både det sportslige, 
praktiske og kammeratlige plan :o)   

/beretning slut 
 
 Der var følgende kommentarer til beretningen: 
Der blev spurgt til MemberLink og pris. Bestyrelsen svarede at det er et lille firma der står bag 
både rokort.dk, MemberLink og iPaddle (forbundets system til registrering af IPP-licenser). Vi går i 
første omgang efter regnskabsdelen, og det koster 5000 -8000 pr år. Prisen er baseret på antal 
medlemmer i klubben. MemberLink kan også bruges til stævner. Det gode er at en del andre 
klubber har taget det ind, og tilbudt at tage os i lære og hjælpe os i gang. Skovshoved Roklub har 
taget hele pakken i brug og er godt kørende.  
 
 
Der blev spurgt til kloakering hos søspejderne. Bestyrelsen svarede at søspejderne ikke har 
kloakering i dag. Den plan vi forhåbentligt ender med, medfører at der kommer to knæk på vejen 
mellem vores grund og den pumpe vi bliver tilsluttet, og for hvert knæk, så skal der laves en 
brønd, på den måde vil det være muligt for dem at slutte sig til efterfølgende. 
 
Der blev spurgt til ungdomsroerne og hvorvidt der er behov for flere roere og/eller trænere. 
Henrik svarede vi ved at der næste år kommer et lille frafald blandt roerne, så vi kan godt tage en 
håndfuld mere ind. Vi kan dog godt bruge en hjælpetræner mere, men ellers kører det godt med 
Henrik og to hjælpetrænere. 
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Der blev også spurgt til vokseninstruktionen, særligt i forhold til at vi i år kun har haft 5 
interesserede nybegyndere. Annette svarede at vi afventer og ser om det er ligesådan næste år. Vi 
har hørt fra andre kajakklubber at de oplever det samme pludselige fald fra sidste år til i år, og vi 
plejer ikke at adskille os fra den overordnede tendens omkring interesse blandt voksne begyndere. 
Der blev suppleret med at mere havkajaktilbud og fremkomst af SUP tager en del konkurrence fra 
os. Nogle klubber har annoncer i aviser op til instruktionens begyndelse, så vi kunne godt udbrede 
kendskabet til os noget mere bredt.  
 
Der var ikke flere kommentarer. Beretningen blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Oversigt over økonomi 
På efterårets generalforsamling skal vi blot have en kort status over økonomien, kassereren 
fremviste derfor et overblik over saldo på diverse konti pr 31/10 sammenholdt med årsudskriften 
fra 2016. 
 
Gælden er nedbragt, Amager Strandpark Rundt har et noget større plus end tidligere hvilket 
skyldes donation fra Sydbank på 12.000 kr. Driftskontoen er godt forberedt til resten af året, og 
kassereren er således fortrøstningsfuld i forhold til årets økonomi. 
 
Der blev spurgt til om klubbens opsparing på 200.000 skal holdes intakt. Bestyrelsen svarede at vi 
skal have noget at stå i mod med samtidigt med at vi skal have afsluttet kloakprojektet som 
forventes at løbe op i ca 150.000 kr. I forhold til eventuelle fondsansøgninger skal vi desuden også 
være forberedt på at fondstilskud oftest gives med et krav om et yde-yde-forhold, dvs man skal 
selv kunne lægge en del af betalingen på det man søger og får tilskud til, så her er vi også nødt til 
at have lidt på kontoen. 
 

5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år 
Bestyrelsen stillede ikke forslag til ændring af kontingentet og indskud. Der var ingen andre 
forslag, og ingen kommentarer. Det blev dermed enstemmigt vedtaget at kontingent og indskud er 
uforandret. 
 

6. Indkomne forslag 
Rikke G havde stillet et forslag om nedsættelse af et udvalg der skal komme med et forslag til et 
medlemsmøde og en ændring af rammerne for generalforsamlingerne. 
 
Rikke begrundede sit forslag med et ønske om mere dialog i klubben ift tiltag osv, dvs en mulighed 
for at have de formelle rammer og den fornødne tid til at diskuteret forskellige emner. Rikkes 
forestilling er at et sådant udvalg ender med at stille et forslag om at den ene årlige 
generalforsamling nedlægges til fordel for et medlemsmøde. Nøgleordene er mere åben dialog. 
Det at nedlægge en generalforsamling får afgørende betydning for hele klubben og 
medlemsdemokratiet, og derfor er forslaget altså stillet som nedsættelse af et udvalg der skal 
arbejde grundigt med et sådant forslag. Tanken er at et evt medlemsmøde ikke er 
beslutningsdygtigt.  
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Baggrunden er en oplevelse af at der på de seneste generalforsamlinger har været nogle ting oppe 
som der ikke rigtigt har været tid til at diskutere ordentligt igennem. Som udgangspunkt er der 
ikke tænkt på at der ligger økonomi forslaget. 
 
Det handler også om at bryde formatet på en generalforsamling hvor vi sidder rundt om borde og 
kigger på en tavle eller lign. Og det handler om at vi får et forum hvor vi får øje på at vi ser ting 
forskelligt og får sat rammerne for hvad det vil sige at være i en kajakklub, i et fællesskab osv. 
 
Herefter blev forslaget debatteret med følgende kommentarer: 
Vores nabo, sejlforeningen, har et årligt medlemsmøde. De er over 1000 medlemmer og har 
derfor et andet behov, men der kommer mange gode debatter frem, og bestyrelsen lytter meget 
med. Det er vigtigt at bestyrelsen er involveret, så den ikke føler at der nu er et andet organ i 
klubben der bestemmer. 
 
Nogle har oplevet generalforsamlinger med meget livlige debatter, og spørgsmålet er derfor om 
problemet snarere er at vi undlader eller glemmer at bruge generalforsamlingerne ordentligt, for 
vi burde vel kunne rumme det her? 
 
Der blev spurgt til om der er tænkt på hvordan disse møder skal placeres, kalendermæssigt, og i 
forhold til de nuværende generalforsamlinger. Det blev også foreslået at den ene 
generalforsamling kan forkortes og medlemsmødet så kan ligge samme dag, når nu folk allerede er 
mødt op i klubben. 
 
Det blev sagt at det er vigtigt at en arbejdsgruppe i sit oplæg bliver meget skarpe på hvad dette 
forslag vil tilføre af værdi til klubben. 
 
Herefter blev forslaget sat til afstemning. 
0 stemte imod 
2 stemte hverken for eller imod 
Resten stemte for 
 
Således blev forslaget om nedsættelse af et udvalg vedtaget med overvældende flertal.  
 
Rikke ønsker selv at deltage i udvalget og udtrykte ønske om at bestyrelsen er repræsenteret. 
 
Tidsrammen for udvalgets arbejde er næste (forårs)generalforsamling (2018). Der skal udvalget 
fremsætte et forslag som der skal stemmes for. 
 
Øvrige der er interesseret i at deltage i udvalget kan henvende sig til Rikke. 
 

7. Valg til bestyrelsen 
 

Formand: Ulla Stuart modtog genvalg. Der var ingen modkandidater. Ulla blev valgt. 
Sekretær: Annette Elmue modtog genvalg. Der var ingen modkandidater. Annette 
blev valgt. 
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Bestyrelsesmedlem: Sascha Nicolajsen modtog genvalg. Der var ingen 
modkandidater. Sascha blev valgt. 

 
 

8. Vintersæsonens program 
Bestyrelsen fortalte om: 

 Orienteringsløb første søndag hver måned 

 Vinterræs i lagunen anden søndag hver måned 

 Julebanko 

 Muligvis en julefrokost 

 Bestyrelsesmøder med vintertemaer, bla næste års budget. 

 Nu også udvalgsarbejde efter nedsættelse af nyt udvalg. 
 
 

9. Evt 
Andy, Frank og Jakob E meldte sig til at deltage i det nynedsatte udvalg. 
 
Der blev spurgt til vedligeholdelse af den gamle træningssal. Bestyrelsen har ikke konkret forholdt 
sig til noget endnu, men vi skal bla finde ud af at hvad vi skal bruge huset til fremover. 
 
Ergometrene er tit i stykker, snorene bliver feks hurtigt slidt, og computeren på det gamle går ofte 
ud. Henrik laver en liste til Andy over kendte fejl og mangler, og så ser vi om ikke vi i første 
omgang kan klare det med et service. 
 
Der blev spurgt til udeståender efter efterårsarbejdsdagen. Bestyrelsen har ikke det fulde overblik 
endnu, men skal nok lave en liste og sende opgaverne i udbud. 
 
Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, og generalforsamlingen blev 
afsluttet med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub. 
 
 
 
 


