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Referat af ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub, afholdt mandag d. 28. juni 2021 
Til stede: 10, heraf 5 fra bestyrelsen 
Referent: Annette Elmue 
 
 

Formanden indledte med at byde velkommen til den første generalforsamling siden efteråret 2019. Corona-

situationen betød at begge generalforsamlinger i 2020 samt forårsgeneralforsamlingen i 2021 måtte udskydes.  

Revideret regnskab vedr 2019 og 2020 er tidligere udsendt separat og også sammen med materialet til denne 

generalforsamling. Det samme gælder formandens beretning vedr. 2019 og 2020. 

 

1. Valg af dirigent  
Rikke Giselsson blev valgt som dirigent og startede med at konstatere at generalforsamlingen er indkaldt med 14 

dages varsel og derfor lovlig. Dagsordenen er sat sammen af dagsordenerne fra forårs- og 

efterårsgeneralforsamlingerne, og dirigenten foreslog at punkterne blev taget i den rækkefølge der passer med 

deres punktnummer, dvs at efter punkt 5 forår tages punkt 5 efterår. Der var tilslutning hertil. 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling  
Protokollen fra forrige generalforsamlingen er fra efteråret 2019. Den blev godkendt. 

3. Formandens beretning  
Der var følgende spørgsmål til beretningen vedr udskiftning af tank, og hvad det betyder for planen om kloakering. 

Svaret er at vi er i gang med at genforhandle vores brugsret til området med Københavns Kommune, og det 

medfører også genforhandling af aftaler med bla Sundby Sejlforening hvor vi får vand fra. Vi forventer at en ny tank 

(dvs lukning af gammel tank og etablering af ny et andet sted) kommer til at koste ca 80-100.000 kr. Vi har taget et 

enkelt tilbud ind, og arbejder på at få mindst et mere. Vi arbejder pt ikke med planer om kloakering. 

Så blev der spurgt til hvad genforhandling af brugsretten betyder: Vi ligger på en grund ejet af Københavns 

Ejendomme, og som en del af deres gennemgang af ejendomme har de henvendt sig til Kultur og 

Fritidsforvaltningen for at høre dem om ikke vi som frivillig forening passer bedre ind under konceptet frrvillige 

idrætsforeninger end erhvervsejendomme. Vi har været til et møde med Kultur og Fritidsforvaltningen, og pt vil en 

ny aftale med den betyde at vi kommer vi til at sidde som vi gør nu ift betingelser og økonomi. Det eneste vi reelt 

forhandler om er tidsspændet for vores lejekontrakt. Forhandlingerne går godt, og der er stor imødekommenhed fra 

kommunens side ift vores ønsker og behov. I den sammenhæng er der hele spørgsmålet om grundens modning, og 

herunder hører altså også spørgsmålet om kloak eller tank. Vi kommer til at blive opkrævet en leje, men den bliver 

modsvaret af det lokaletilskud vi kan få som forening. 

Med disse spørgsmål og svar blev beretningerne godkendt. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for både 2019 og 2020 
Reviderede regnskaber for 2019 og 2020 har været udsendt både tidligere og sammen med denne indkaldelse. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet for 2019.  

Til regnskabet for 2020 var der spørgsmål til posten el og vand som er ca samme beløb som i 2019, men i 2020 var 

der et mindre vandforbrug. Der har været en fejl på varmepumpens termostat der fik den til at agere som om der 

var minusgrader, og det har givet en forhøjet udgift på el fordi varmepumpen slår over på el hvis den skal varme 

mere op end den kan trække. 

Begge regnskaber blev herefter godkendt. 
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5. (fra efterårsgeneralforsamling) Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for både aktivt og passivt medlemskab samt uændret indskud for 

kommende år. Der var ingen andre forslag eller spørgsmål. 

Forslaget blev dermed vedtaget. 

5. (fra forårsgeneralforsamling) Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde 
Bestyrelsen foreslog uændret bødestørrelse. Der var ingen andre forslag, og det blev vedtaget at bødestørrelsen er 

uændret. 

6. Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag. 

7. (fra efterårssgeneralforsamling) Valg.  
Til bestyrelsen 

Formand: Ulla Stuart. Modtager genvalg. Der var ingen modkandidater og Ulla blev valgt 

Sekretær: Annette Elmue. Modtager genvalg. Der var ingen modkandidater og Annette blev valgt 

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Bonnesen. Modtager genvalg. Der var ingen modkandidater og Rasmus blev valgt 

7. (fra forårsgeneralforsamling) Valg: 
Til bestyrelsen: 
Næstformand: Andy Ludwig. Modtager genvalg. Der var ingen modkandidater og Andy blev valgt 
Kasserer: Lene Eifer. Modtager genvalg. Der var ingen modkandidater og Lene blev valgt 
Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard. Modtager genvalg. Der var ingen modkandidater og Niels blev valgt 
2 revisorer: Nina Mortensen og Julie Kongsbak modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Susanne Juhl som har 
tilkendegivet at stille op. Leif Feldborg meldte sig også som kandidat, og begge blev valgt. 
 
3 roudvalgsmedlemmer: Annette Elmue og Lene Eifer blev valgt 
Festudvalg: Rikke Giselsson meldte sig, og blev valgt med den bemærkning at hun gerne kontakter årets 
begynderhold og taler med dem om de har lyst til at holde en sommerfest. 
 

8. Sommersæsonens program  
Bestyrelsen havde ikke forberedt noget særligt til dette punkt da vi er i fuld gang med sæsonen og stille og roligt skal 
komme i gang igen med aktivitetsniveauet efter de forskellige corona-nedlukninger. 

9. Eventuelt  
Der var ros til bestyrelsen for informationsniveauet under corona-perioden.  
 
Desuden var der en opfordring til at genoptage medlemsmøderne og en genoptagelse af uddannelse, herunder kurser 
i bådreparationer. 
  
Der var en drøftelse af engagement og fremmøde blandt medlemmerne til generalforsamlinger generelt, og denne i 
særdeleshed. Handler det om manglende engagement eller tillid til ledelsen og retningen. Vi skal også lige i gang igen 
efter over et år med meget nedsat aktivitet og begrænsninger. Spørgsmålet om hvorvidt vi fortsat skal have to årlige 
generalforsamlinger blev også drøftet. 
 
Rikke G og Anni V kommer gerne med et udspil til et nyt medlemsmøde, og det indebærer også at finde arrangører af 
mødet. 
 
Der var stor ros til afslutningen af begynderinstruktionen i den foregående weekend, både ift det faglige niveau og 
engagement hos både begyndere og instruktører. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden der takkede dirigenten, og så sluttede 
generalforsamlingen af med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub. 
 
 
 


