Generalforsamling i Sundby Kajakklub tirsdag 20. marts 2018
Til stede: 21, heraf 4 fra bestyrelsen

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henrik Haastrup til posten. Der var ingen modkandidater, og Henrik
accepterede valget og indledte med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt varslet.
Herefter blev dagsordenen læst op. Der var ingen kommentarer til dagsordenen.

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling
Protokollen fra seneste generalforsamling har været tilgængelig på hjemmeside og
opslagstavlen. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål. Protokollen blev herefter
godkendt.

3. Formandens beretning
Formandens beretning blev på generalforsamlingen fremlagt i mundtlig form understøttet af
dias. I skriftlig form ser den ud som følger:
Sportslige aktiviteter
Det har været en sæson med tilfrysning af lagunen som dog ikke har forhindret roglade
medlemmer i jævnligt at tage ud – ind i mellem måtte der dog ros mellem isflager.
Derudover har vi dyrket vores sædvanlige aktiviteter:






Bordtennis – der er købt nyt bordtennisbord
Vinterræs
O-Løb
Urotræning i salen – 2 x om ugen
Julebingo, gløgg og julefrokost

Projekt klubhus 2018 og frem
Hvad har vi på listen:
 Kloakering – stadig under afklaring i dialog med kommunen
 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.
Bestyrelsen mener det kunne være en kandidat til Klubhuspuljen 2018 Projekt til > 250.000
kr. Arkitekterne Haslev&Kjærsgaard kunne evt. udarbejde et forslag.
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Amager Strandpark Rundt 2018
Business as usual.
Og vi regner med de trofaste praktiske teams.
Bestyrelsens arbejde
Udlån af klubben til private medlemsarrangementer
4 udlån af klubben: Tommy Hinsch, Annette Wassmann, Mette Nejmann og Maja Kielland.
Alt ok med det, men vi ser os nødsaget til at indskærpe opmærksomheden på at gebyret skal
betales inden arrangementet. Tekst om det behandles under indkomne forslag.
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.
Ny router
Vi tester på om det kan give en bedre (stabil) forbindelse. Det ser foreløbig sådan ud.
Styr på vores kajakker
Vi har ‘tagget’ alle private kajakker med navn og nr, så vi har styr på hvad der ligger hvor, og
hvem der ejer hvilke både. Flyt ikke på dem uden aftale med bestyrelsen.
Vi vil også sikre at vi får gjort vores ’Regler for brug af klubbåde’ tilgængelige for alle.
Rokort.dk
Vi arbejder på at få en mere stabil forbindelse, bedre oversigt over kajakker
MemberLink – Medlemsadministration
På efterårsgeneralforsamlingen 2017 slog bestyrelsen et vældigt positivt slag for at klubben
skulle tilkoble sig Memberlink.
Et system som mange idrætsklubber efterhånden benytter sig af og som bør give lettelser i
hverdagen for klubmedlemmer, bestyrelse og kasserer.
Efter en nærmere gennemgang af systemet og efter lang og grundig dialog med en ITkonsulent hos Memberlink, viser det sig, at Memberlink stadig arbejder med nogle
"børnesygdomme", herunder at eksisterende betalingsaftaler ikke bare lige kan flyttes over
uden risiko for at nogle går tabt.
Det ønsker vi ikke at byde klubbens medlemmer.
Bestyrelsen har derfor valgt at arbejde lidt videre med research og erfaringsudveksling med
øvrige kajakklubber der er gået på Memberlink, før vi vil kaste klubben ud i en endelig
opkobling og dermed en større udgiftspost på mellem 15-20.000 kr for 1.år - og efterfølgende
fast udgift på op til kr.10.000 pr år som priserne ligger lige nu.
Vi er en lille klub pt i forhold til de klubber, der har koblet sig på Memberlink - og allerede
nu har revisor og kasserer sammen fundet lettelser i hverdagen for så vidt angår bogføring.
Vi kan ganske gratis opfriske vores eksisterende hjemmeside og tilkoble Facebook.
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Vi kan i dag håndtere Mobilepay/ almindelig bankoverførsel til fest og ASR mv - det giver
lettelse i afstemning/bogføring/kontrol og lettelse i betaling hos det enkelte medlem
Så intet hastværk med at kaste klubben på Memberlink før "de kendte børnesygdomme" er
kureret.
Vi arbejder videre med projekt Memberlink/erfaringsudveksling og vi arbejder videre med at
friske hjemmeside og Facebook op
Det var vintersæsonen 2018 – nu glæder vi os til sommer!

/beretning slut
Herefter blev beretningen sat til debat.
Der var følgende spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Henrik uddybede beretningen om ungdomstræningen ved at fortælle at han er ved at etablere
et samarbejde med en ungdomsskole for 10-15-årige som gerne vil komme herned 9
eftermiddage i naj/juni. Vi håber selvfølgelig at nogle af dem vil blive som medlemmer.
Der blev spurgt til om der er planer om at afholde noget i forbindelse med 50 års jubilæum
for 3 SK-medlemmers deltagelse til OL i 1968. Bestyrelsen svarede at der kun er en af dem
der stadig lever, men indtil videre har bestyrelsen ikke forberedt noget. Det blev foreslået at
holde en mærkedag eller at markere det ved standerhejsning. Man kunne invitere
Amagerbladets fotograf ned til et besøg og et interview.
I forhold til udlån af klubben blev der sagt at det vil være rart hvis der hver gang skrives ud
til alle medlemmer op til dagen. Bestyrelsen svarede at de faktisk har bedt det pågældende
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medlem skrive ud, men det er ikke blevet gjort i ønskeligt omfang. Bestyrelsen er ved at
forberede en slags huskeliste til låneren hvor det vil fremgå.
Beretningen blev sendt til afstemning og blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Det har været sendt ud sammen med
indkaldelsen. Kassereren og revisorerne har ændret opstillingen i regnskabet, og det betyder
bla at det sammenholdes med foregående års regnskab.
Overskud i 2016 var på 143.000 og er fremkommet før vi tog afvikling på lån med. For 2017
blev overskuddet ca 33.000, dvs en difference på 110.000 ift 2016. Det fordeler sig på ni
poster:
 Færre kontingentindtægter, ca 30.000 kr
 El og vand: 20.000 kr mere end i 2016. Bestyrelsen er meget opmærksomme på denne
post da vi i 2017 fik vores første el-opkrævning som var næsten dobbelt så stor. Der var
udfordringer med varmepumpen, vi har generelt øget vinteraktivitet (det varme vand
opvarmes af el) som er en del af forklaringen. Dette er der taget højde for fremadrettet i
budgettet
 Vi har købt inventar for 20.000 kr mindre end i 2016 hvor vi købte nye møbler til huset
 Til fester blev der i 2017 et underskud på 23.000 kr hvilket primært er 90 års
fødselsdagen til standerhejsning. Vi har en stor beholdning af sprut, så vi har tænkt os at
beholdningen skal nedbringes til kommende fester inden der købes nyt
 Der blev købt to nye kajakker i 2017 til ca 20.000
 Der er brugt 7.000 kr mere til ungdom i 2017 som skyldes flere udgifter til
trænerhonorarer
 Der er brugt 7.000 kr mere på kurser i 2017
 Reparation af kajakker på ca 20.000 kr fordi flere kajakreparationer er sendt ”ud af huset”
 Der har bla været en kontingentstigning til forbundet
På balancesiden har vi en egenkapital på knap 4 mio.kr.
Kassereren konkluderede at der er hånd om alle de poster der afviger markant i 2017 fra
2016, og at klubben har en sund økonomi.
Der var følgende spørgsmål og kommentarer til regnskabet:
Der blev spurgt til hvorfor det kun er ungdomstrænere der får godtgørelse. Svaret fra
bestyrelsen er at der ikke er planer om at vokseninstruktører skal honoreres, og årsagen er at
ungdomstrænerne har markant mere aktivitet hele året rundt og en meget større forpligtelse.
Der blev spurgt til om der er overvejet at skifte elpærer for at spare penge til el. Bestyrelsen
svarede at den forhøjede el-udgift primært skyldes et nedbrud på varmepumpen, og det
medfører at der slås over på el til opvarmning af vand.
Bestyrelsen gennemgik herefter budget for 2018. Det er ikke et punkt på dagsordenen, men
siden 2009 har vi lovet at gennemgå det på generalforsamlingen.
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Vi har en omsætning på ca 400.000 kr, og rene driftsudgifter på ca 330.000 kr, og således er
omkring 70% af budgettet rene driftsudgifter. Der er afsat 20.000 kr til grunden, hvilket
dækker over at vi gerne vil have malet klubhuset igen i år. Der budgetteres stadig med
tømning af tank da kloakeringsprojektet ikke er færdigt. Der er afsat penge til indkøb af en
K2 til den brede voksenskare i en sværhedsgrad mellem turbåd og kapbåd.
Vi har en fast konservativ budgettering på medlemssiden med 125 voksenmedlemmer og 12
juniorer. 110 medlemmer er kritisk masse i forhold til driftsudgifter, herunder afdrag på lån.
Det giver et samlet budgetteret driftsunderskud på 47.000. Der er ikke budgetteret med
indtægter fra fester. Amager Strandpark Rundt giver sædvanligvis et mindre overskud, men
holdes i sit eget system.
Der blev spurgt til tilslutningsudgifter til kloak. Bestyrelsen svarede at de ligger i den
nuværende egenkapital, kontantbeholdningen samt et tilsagn om rentefrit lås hos DIF på
100.000 over 5 år (som vi fik mandat til på generalforsamlingen forår 2016).
Der var spørgsmål til posten alarm. Vi har en alarm på varmepumpen. Da vi fik stjålet anden
varmepumpe fik vi i samarbejde med vores forsikringsselskab sat alarm op i teknikrummet
og omkring selve varmepumpen.
Der var ros fra et medlem til opstillingen af regnskab som sammenligning med året før.
Der var spørgsmål til vedligeholdelse af den gamle træningssal. Bestyrelsen svarede at det er
tænkt ind, feks maling af huset.
Regnskabet blev sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde
Bestyrelsen havde ikke et forslag til ændring af bødestørrelsen som pt er 100 kr pr
udeblivelse. Der var ingen andre forslag, og bødestørrelsen er derfor uændret.

6. Indkomne forslag:
A. Forslag fra bestyrelsen til præcisring af betaling vedr lån af klubhus
Bestyrelsen fremlagde første forslag med henvisning til formandens beretning om
udfordringer med at medlemmer der låner klubhuset ikke altid får betalt
administrationsgebyret i ordentlig tid. Da hele teksten omkring klubhusudlån er vedtaget på
generalforsamlingen, skal ændringer hertil også vedtages på en generalforsamling.
Bestyrelsen ønsker derfor at få tilføjet detaljer for hvornår betalingen skal falde samt nogle
praktiske oplysninger omkring kontooplysninger osv.
Der var ingen kommentarer til forslaget.
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Forslaget blev sendt til afstemning som blev enstemmigt vedtaget. Det vil blive ændret på
hjemmesiden hvor hele regelsættet for lån af klubben ligger sammen med lovene.
B. Forslag fra arbejdsgruppe vedr. medlemsmøde
På generalforsamlingen efterår 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe som skulle komme
med et oplæg til et medlemsmøde i klubben. Udvalget fremlagde her deres forslag som også
var sendt ud sammen med indkaldelsen.
Udvalget redegjorde for deres arbejde: Motivationen er at vi udvikler klubben i fællesskab og
ikke blot lægger det op til bestyrelsen. Medlemsmødet skal være anderledes på alle måder,
feks at man ikke kun sidder ned og snakker, men at formen kan give en anden energi. Der er
også et ønske om at få aktiveret mange flere medlemmer end de få der møder op til
generalforsamlingerne.
Gruppen ønsker som udgangspunkt ikke at medlemsmødet skal erstatte en af de to
generalforsamlinger.
Der var følgende spørgsmål fra forsamlingen til forslaget:
Der blev spurgt om hvad det reelt er vi skal stemme om nu? Arbejdsgruppen svarede at der
skal stemmes om indførelse af et årligt medlemsmøde. Da vi i første omgang ønsker at starte
med et pilotmedlemsmøde, så vil der først til efterårets generalforsamling blive stillet
lovændringsforslag til valg af medlemmer til arrangering af det årlige medlemsmøde.
Arbejdsgruppen blev spurgt hvordan de havde tænkt at forslag fra medlemsmødet skal kunne
eksekveres, og svarede at tanken er at det enten kan sendes til bestyrelsen, eller kan medføre
et forslag på efterårets generalforsamling, afhængigt af emne.
Der blev stillet spørgsmål til om det kan føre til forvirring om hvem der bestemmer i klubben
hvis der kun deltager 21 i generalforsamlingen, men 40 til et medlemsmøde. Svaret var at
generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, men at det allerede i dag er sådan at der
er ting der kan besluttes oden om denne, men at man selvfølgelig skal passe på med ikke at
signalere andet.
Der var en kommentar om at passe på ressourcerne, så den samme lille skare ikke ender med
at lave alting.
Der var en kommentar til forslaget til det første tema om hvor er vi om 5 år – det indeholder
også i år.
Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Der blev stemt om afholdelse af et
pilotmedlemsmøde 25. maj 2018 med temaet ”hvor vil vi gerne være om 5 år?”.
Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal.

7. Valg:
Til bestyrelsen:
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Næstformand: Andy Ludwig. Modtager genvalg. Andy blev genvalgt.
Kasserer: Lene Eifer. Modtager genvalg. Lene blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard. Modtager genvalg. Niels blev genvalgt.
2 revisorer: Julie Kongsbak og Nina Mortensen modtager genvalg. Begge blev
genvalgt.
3 roudvalgsmedlemmer: William Rouat, Connie Beutel Møller og Annette
Elmue blev genvalgt, der var ingen modkandidater
Festudvalg: Der er pt intet festudvalg. Festudvalget er stadig vakant.

8. Fremtidig virksomhed
Der er igen i år Havnens dag d. 9/6 som vi deltager i og byder gæster velkomne til en snak
om kajak og en prøvetur.
Kloakeringsprojektet kører videre.
Der er i år 5-års gennemgang af huset.
Der var et forslag om genindførelse af klubmesterskaber. Der blev udtrykt forståelse for
hvorfor det ikke er blevet afholdt de seneste år, og derfor blev der foreslået et simpelt koncept
på 2 løb: 2,5 km for kvinder, og 5 km for mænd, evt suppleret med et mixløb. Det er nemt at
arrangere da banen allerede er der (handicapbanen), det er anderledes end handicap da vi vil
starte samtidigt, og så er der bedre mulighed for at heppe på hinanden. Det skaber også lidt
opmærksomhed fra forbipasserende på broerne. Der blev foreslået at roudvalget tog
opfordringen op og herunder kunne lave en eller anden form for afstemning for at afveje
interessen. Roudvalget tog imod opfordringen, men uden at ville forpligte sig på det.
Klubmesterskaber vil også kunne komme op på medlemsmødet d. 25. maj.
Forsamlingen drøftede om dette punkt til kommende generalforsamlinger kan bruges til at
tale om indhold til og fra medlemsmødet, så det ikke bliver den evindelig opremsning fra
bestyrelsen om hvad vi plejer.

9. Eventuelt
Thomas Nissen tilbød at slå græsset en gang om ugen. Bestyrelsen sagde mange tak. Han
spurgte også om der er andre der ønsker at indgå i et ”grønt team”. Katrine Pingel bød også
ind på græsslåning. Formanden præciserede at det er vigtigt at dem der tilbyder sig er klar
over at der er en høj grad af forpligtelse i tilbuddet. Vi kan supplere den gartner vi allerede
benytter os af.
Der var spørgsmål til nabohækken ned langs vejen: Hvad kan vi gøre for at få de involverede
foreninger til at klippe hækken oftere og som minimum inden Sankt Hans. Bestyrelsen
kender ikke til formatet for en henvendelse, det er nyttehaverne og sejlforeningen der er tale
om. Formanden påtog sig at kontakte dem hun allerede har kontakt til. Problemet er stadig at
grunden er umatrikuleret, men folk er normalt forstående når man nævner det.
Der var ikke flere emner til punktet eller til generalforsamlingen.
Dirigenten afsluttede dagsordenen og gav ordet til formanden som takkede for god ro og
orden og sluttede generalforsamlingen af med et seks-foldigt leve for klubben.
/slut på referat
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