
Generalforsamling	i	Sundby	Kajakklub	forår	2017	
Afholdt tirsdag d. 28. marts 2017 i klubbens lokaler 
 
Til stede: 21 medlemmer, heraf 6 fra bestyrelsen 
 

1.	Valg	af	dirigent	
Bestyrelsen foreslog Lars Klingenberg som blev valgt uden modkandidater. Lars takkede for 
valget og konstaterede indledningsvist at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. Herefter blev dagsordenen læst op, og der var ingen indvendinger eller 
kommentarer hertil. 

2.	Godkendelse	af	protokol	fra	forrige	generalforsamling	
Protokollen har været tilgængelig på klubbens hjemmeside et stykke tid.  
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til protokollen. De opfølgningspunkter der er i 
protokollen, kommer formanden ind på i sin beretning. 

3.	Formandens	beretning	
Formandens beretning blev på generalforsamlingen fremlagt i mundtlig form. I skriftlig form 
ser den ud som følger: 

Sportslige	aktiviteter	
• Bordtennis 
• Vinterræs  
• O-Løb  
• Urotræning i salen – 2 x ugen. Er flyttet til tirsdag/torsdag  
• Julebingo, gløgg og julefrokost  
 

Projekt	klubhus	2017	og	frem	
Hvad har vi på listen: 

• Afklare	muligheder	for	kloakering	
Ny	plan	pga.	høj	kompleksitet	i	udredning	af	muligheder	og	tilladelser.	Vi	har	
tilknyttet	’intern’	ekspertise,	som	er	en	kæmpe	hjælp	i	forhold	til	forståelse	og	
hul	igennem	til	kommune	og	Hofor.	Vi	håber	på	igangsættelse	i	løbet	af	
sommeren	–	uden	lovning!	

• Etablering	af	terrasser	–	skal	indgå	i	etape	7	
• Udbedring	af	forgrunden	–	skal	indgå	i	etape	7	

 
I prospektet står følgende om etape 7: 
Etape 7: Udendørsarealerne opgraderes med terrasser, ny bådebro og gummibelægning i stier 
mellem bådehaller. Der laves ”højtvandsvæg”som azobé-flagevæg og skråningen mod 
Øresund indrettes med ”siddebroer” på skråning. Mulighed for indretning af udendørs 
køkkenfaciliteter og forskønnelse af beplantning. 
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Bestyrelsen mener det er kandidat til Klubhuspuljen 2017. Projekt til > 250.000 kr. 
Arkitekterne Haslev&Kjærsgaard kunne evt. udarbejde et forslag. 
 

Amager	Strandpark	Rundt	(ASR)	
Udadtil Business as usual.  
Indadtil har vi besluttet at fordele ledelsen af ASR til hele bestyrelsen. 
Det betyder at beslutninger og igangsættelser af opgaver kan ske på anden måde end hidtil. 
Det optimale mål er at det fremtidigt er mere personuafhængigt at drive løbet – hvilket 
selvfølgelig ikke er helt opnåeligt. Og vi er stadig afhængige af de trofaste praktiske teams.  
 

Bestyrelsens	arbejde	
Udlån af klubben til private medlemsarrangementer: 
Vi har fået 3 ansøgninger om lån af klub: Søren Hyttel, Kasper Dam/Ida Blinkenberg, 
Thomas Frank. 
Generelt vil vi godt appellere til at I respekterer regelsættet i ansøgningerne, så bestyrelsen 
ikke skal sidde med beslutninger om gradbøjninger af de vedtagne rammer. 
 
Rokort.dk  
Vi arbejder på at få en mere stabil internetforbindelse og en bedre oversigt over kajakker. 
 
Styr på vores kajakker 
Hvad har vi og hvor ligger de – og få repareret dem så alle kommer i drift. Vores målsætning 
er stadig at have klubbåde der svarer til behov, både til de nye og til dem der gerne vil 
udvikle sig i sporten. 
   
Vi vil også sikre at vi får gjort vores ’Regler for brug af klubbåde’ tilgængelige for alle. 
 
90 års fødselsdag  
Hvordan skal den fejres? Bestyrelsen står i spidsen for en fest. Vi har hensat 10.000 kr  
 
Udnævnelse af æresoveroldfrue  
Ruth har fået mandat til med alle midler og onde gerninger at få os til at gøre mere og bedre 
rent. 
 
Instruktion af nye 
Business as usual A.Elmue tager ansvar.  
12-15 nye samt åbent for overflyttere. 
 
Aftale med gartner 
Til jævnlig græsslåning og div. grov havearbejde 2 gange om måneden. 
Fint hvis det kunne blive på ad hoc-basis, så medlemmers evt. indsats vil spare penge.  
 
Vi tæller 155 medlemmer. 
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/beretning slut 
 
Herefter blev beretningen sat til debat. 
 
Der blev spurgt til incitamentet for at udlåne klubben ud til private arrangementer. Svaret er 
at der altid er efterspørgsel på privat lån af klubben, og derfor var der behov for nogle regler 
der gør det nemt for bestyrelsen at forholde sig til disse forespørgsler. Det er udelukkende et 
medlemsgode -  ikke et spørgsmål om indtægt til klubben. 
 
Der blev spurgt til en rengøringsliste, og svaret er at den er på vej. 
 
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 
 

4.	Fremlæggelse	af	det	reviderede	regnskab	
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2016. 
 
Til driftsregnskab var der følgende kommentarer fra kassereren. 
 
På indtægtssiden 
• Vi har fået 19.000 kr mere i kontingent end i 2015, dvs der har været en tilgang af 

medlemmer 
• Drifttilskud fra Københavns Kommune er i 2016 7.200 kr større end i 2015 
• 88 medlemmer har ikke udført pligtarbejde (både rengøring og arbejdsdage) 
• Festerne har været godt besøgt, og de har givet et overskud på ca 6.000 kr 
• Indtægt til udlån af klubhus dækker også søspejdernes lån af huset i efterårsferien 
• Amager Strandpar Rundt gav et overskud på 14.915 kr 

 
På udgiftssiden 
• Kontingenter er til TalentCenter Hovestaden, Dansk Kano Og Kajak Forbund osv 
• Posten administration dækker mange ting, bla internet, ting til kontorhold osv 
• Udgifter til arbejdsdage er bespisning 
• Der er en stor stigning på el-forbrug, det skyldes nok de perioder hvor varmepumpen har 

slået over på strømforbrug 
• Inventar dækker bla pc til rokort-systemet 
• Vægtafgift er for campingvogn og trailer 
• Dansikring er det firma der leverer sikring af anlægget til varmepumpe 
 
Driftsregnskabet resulterer i et overskud på kr. 142.498, herfra trækkes afdrag på lån. Det er 
et pænt overskud 
 
Til balancen havde kassereren følgende kommentarer: 
• Husets værdi er sat til anskaffelsessummen. Københavns Kommune har på baggrund af 

regnskab fra byggeriet sat værdien til 2.300.000, hvilket er væsentligt lavere end det vi 
gav for huset 
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• Værdi for inventar er anslået 
 
Forsamlingen havde følgende spørgsmål og kommentarer: 
Revisoren kommenterede begrundelsen for at sætte husets værdi til anskaffelsesværdien som 
hensynet til bankens kreditværdighed samt forsikring. Det blev drøftet med kassereren i 
forbindelse med revidering af årsregnskabet. Vi betaler ingen ejendomsskat, derfor er det 
ligegyldigt hvad Københavns Kommune sætter husets værdi til. For kommunen er det en 
teknikalitet, men for klubben kan det have afgørende betydning i en forsikringssag, og der er 
ingen risiko for at vi ender i en tvist om værdien. 
 
Kassereren kommenterede i øvrigt at renten på vores banklån er steget 1% Det skyldes at vi 
betragtes som erhvervskunde, men uden at vi har en forretning, så det er den måde de tjener 
penge på os. Vores regnskab er ikke revideret af et revisionsfirma, så vi er ikke en eftertragtet 
bankkunde.  
 
Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet som blev sat til afstemning og blev 
enstemmigt vedtaget. 
 

5.	Fastsættelse	af	bødestørrelse	for	udeblivelse	fra	pligtarbejde	
Bestyrelsen har ikke noget forslag til ændring af bødestørrelsen, og der kom ingen konkrete 
forslag fra forsamlingen. 
 
Der var en kommentar om at i en anden klub er bødestørrelsen for manglende arbejdsdage 
markant højere. 
 
Det førte til en kortere drøftelse af forskellige muligheder. Kunne man feks graduere 
bødestørrelsen, sådan at for hver udeblivelse bliver bøden større. Administrativt er det en 
større byrde at administrere en sådan ordning, derfor burde man overveje en generel, men 
enstemmig stigning hvis bødestørrelsen vurderes for lav. 
 
Kunne man få folk til at udføre deres pligtarbejde med andre midler end bøder? Der var nogle 
der mente at penge ikke er incitament nok.  
 
Kunne man betale professionelle for det? Det har den ulempe at medlemmer ikke selv tager 
ansvar og bliver umyndiggjort, vi ønsker heller ikke en klub hvor medlemmer beklager sig 
over at de ikke får nok for deres penge. 
 
Vi har fået væsentligt færre indtægter for bøder i 2016 end i 2015 (8.000 kr mod 14.000), så 
der har altså været flere i 2016 der har udført arbejdet. 
 
Da der ikke var forslag om ændret bødestørrelse, blev den nuværende bødestørrelse vedtaget, 
således at det stadig koster 100 kr pr udeblivelse (årligt 2 x arbejdsdag + rengøringsuge). 
 

6.	Indkomne	forslag:		
Der var ingen indkomne forslag. 
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7.	Valg:		
Til bestyrelsen: 
Næstformand: Andy Ludwig. Modtog genvalg. Andy blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Kasserer: Ruth Stefansen. Modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Lene Eifer som 
takkede ja til at stille op. Lene blev valgt uden modkandidater 
 
Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard. Modtog genvalg. Niels blev valgt uden modkandidater. 
 
2 revisorer: Nina Mortensen modtog genvalg og blev valg uden modkandidater. Lene Eifer er 
nu trådt ind i bestyrelsen og kan derfor ikke genvælges. Lene redegjorde for opgavens 
indhold, der for tiden andrager 5-7 timer med den nuværende besætning på baggrund af 170-
200 bilag i årsregnskabet. Der var ingen i forsamlingen der stillede op til posten, og via 
mobiltelefon blev Julie Rønnebæk Kongsbak spurgt om hun ønskede at stille op (da hun ikke 
var til stede), og hun blev valgt uden modkandidater. 
 
3 roudvalgsmedlemmer Annette Elmue og Connie Møller modtog genvalg og blev valgt. 
Ebbe Møller stillede ikke op til genvalg. William Rouat stillede derefter op og blev valgt som 
nyt medlem. 
 
Festudvalg Ingen fra det tidligere festudvalg stillede op til genvalg. Der er en grundig 
beskrivelse af opgaven der går ud på at arrangere standerhejsning og –strygning samt bistand 
til begynderne til deres sommerfest. Der var ingen af de tilstedeværende der ønskede at stille 
op, og bestyrelsen opfordrede derfor til at man går ud og taler med de øvrige medlemmer i 
stedet for blot at sende en mail ud. Guleroden er at bestyrelsen er primus motor på 
standerhejsningsfesten hvor klubbens 90 års fødselsdag markeres med en særlig fest og det 
kommende begynderhold skal planlægge sommerfesten, så der er et stykke tid til næste fest 
som det nye festudvalg skal arrangere. William tilbød at hjælpe et nyt festudvalg i gang. 
 

8.	Fremtidig	virksomhed	
Bestyrelsen fremlagde det uofficielle budget for 2017. 85% af vores budgetterede poster er 
driftsomkostninger som blot er fremskrevet. 
 
Pointer fra fremlæggelsen: 
• Posten administration opjusteres grundet forventning om indkøb af nyt økonomisystem  
• Rentestigningen er regnet ind 
• Der kommer en del reparationsudgifter i år da vi pt har både på værft 
• Der er budgetteret med instruktørkurser som ikke kunne afholdes i 2016 
• Der er afsat penge til en større standerhejsningsfest for at markere klubbens 90 års 

fødselsdag 
• Det forventes at klubben køber 2 nye både 
• Kloakprojektet er også budgetteret ind 
• Medlemstallet er skruet lidt op til 130, men stadig konservativt af hensyn til økonomien 
• Bestyrelsen påregner et merforbrug på ca 108.000 – det skal holdes op imod at vi gik ud 

af 2016 med et overskud på 84.000.  
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• Det betyder at vi bruger overskuddet fra 2016, og så bruger vi ca 25.000 af egenkapitalen 
i 2017 

 
Der er ikke budgetteret med at lave yderligere hus- og grundforbedringer for over 50.000 kr 
 
Forsamlingen tilkendegav at være enige i bestyrelsens prioriteringer. 
 
Herudover byder 2017 forventeligt på en ny sæson, dvs handicapræs der starter 9/5, den 
sædvanlige begynderinstruktion, Amager Strandpark Rundt og kloakeringsprojekt. 
 

9.	Eventuelt	
Det blev kommenteret at eftersom det under punkt 7. Valg kom frem at roudvalgets opgaver 
ikke står lysende klare og at vi ikke kunne vælge et festudvalg, så skal vi måske have in 
mente om der på sigt skal ændres i vedtægterne. 
 
Der blev spurgt til aldersgrænsen for ungdomsroere. Klubbens love siger at man skal være 
minimum 12 år. Bestyrelsen har ikke aktuelt intentioner om at ønske aldersgrænsen sænket 
da det er særligt ressourcekrævende at have yngre børn på ungdomsholdet. 
 
Et af medlemmerne udtrykte ønske om en flydebro. Han havde forhørt sig om prisen på en 
bro på 9 x 3 meter, og en garanti på 30 år. Her er prisen ca 70.000, men hvorvidt det er inkl 
montering er uvist. Etablering er dog oveni. Formanden svarede at klubben har prioriteringer 
for hele arealet rundt om huset, og her kunne ny bådebro indgå. Helt konkret og aktuelt har 
bestyrelsen ikke på lidt kortere sigt tænkt på indkøb af ny bådebro, men takkede for input, 
særligt den konkrete undersøgelse af et prisforslag. Den øvrige forsamling udtrykte 
forskellige tilkendegivelser ift en ny bro.  
 
Et andet medlem nævnte befæstelse af arealer ift etablering af terasser osv. Det er vigtigt at vi 
afsøger krav om hvad der skal søges tilladelse til. 
 
Lars Klingenberg der er klubbens repræsentant i Parkbrugerrådet fortalte at det stadig 
eksisterer, og der er stadig gang i dem, Ditte Friis-Pedersen og Lars deltager skiftevis i 
møderne. Nu er Amager Strandpark i kommunalt regi, så der er større muligheder for forslag 
og indsigelser. Der blev spurgt til en sejlrende indenom dykkerbanen, og Lars fortalte at det 
er blevet bragt frem i udvalget og ligger i planen at den skal være der. Han mindede også om 
at kitesurferne gerne må være i lagunen hele året. Kitesurferne er delvist organiseret, og det 
er primært de ikke-organiserede kitesurfere der giver udfordringer for øvrig færdsel på vandet 
med bla høj fart. Der opfordres til at man tager fat i de forskellige klubber i forhold til 
ordentlig opførsel fremfor at man råber af hinanden på vandet. Alle interessegrupper er med i 
disse dialogfora, også kitesurferne som godt selv ved at de er dem der bliver råbt mest af og 
har den mest voldsomme fremfærd. Havsvømmerforeningen opfordrer alle deres medlemmer 
til både at svømme med hætte i skrigende farve og svømmeblære, således at de er mere 
synlige, men igen er det primært de ikke-organiserede medlemmer der er svære at nå. Lars 
sender de nyeste regler for færdsel i strandparken til bestyrelsen til videre formidling i 
klubben. 
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Der var ikke flere kommentarer til eventuelt, og herefter blev ordet givet til formanden der på 
vegne af hele klubben udtrykte stor taknemmelighed for Ruths arbejde som Kasserer gennem 
mange år og overrakte hende 3 flasker fin Rødvin. Forsamlingen afsluttede 
generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Ruth og for Sundby Kajakklub. 
 
 


