
Ordinær	generalforsamling	i	Sundby	Kajakklub	efterår	2015	
Afholdt tirsdag d. 27. oktober 2015 kl 19.00 
34 medlemmer til stede. Referent: Annette Elmue 
 
1.	Valg	af	dirigent	

Bestyrelsen foreslog Jesper Nielsen som dirigent. Han blev valgt. 
 
Dirigenten startede med at takke for valget og konstatere at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 
hvorefter han læste dagsordenen op. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. 
 
2.	Godkendelse	af	protokol	fra	forrige	generalforsamling 
Referatet fra forårets generalforsamling 2015 har været tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Der 
var ingen kommentarer til referatet som dermed blev godkendt. 

3.	Formandens	beretning	
Formanden fremlagde sin beretning på generalforsamlingen som powerpoint-oplæg.  Beretningen 
ser i sin skriftlige form således ud: 
 
Sportslige aktiviteter 
URO’er har præsteret en dejlig masse aktivitet i form af træning, deltagelse i løb, leg og 
kagespisning – på vandet! Der har været en gruppe på ml. 10 og 15 unge der jævnligt hat deltaget i 
træningen. Stor tak til Henrik, Frederik & team 
 
På den voksne side har vi haft ’pæn’ (sædvanlig) deltagelse i diverse løb.  
Resultater fra DM maraton: 
Damer master 50+: Connie Møller, guld 
Mæns master 60+: Ebbe Møller, bronze 
 

Handicapvindere 2015 
 
Her er de så: top 3 i SK’s 
handicapturnering 2015 med 
vinderen i midten: Katrine Pingel 
der vandt med Marc Olsen på 
andenpladsen og Peter Hersted på 
tredjepladsen. 
 

Katrine deltog i 18 af de 19 løb 
(sidste løb blev aflyst på grund 
af torden), gennemsnitligt 12 
point pr løb, en førsteplads som 
bedste placering og en 
gennemsnitlig placering som nr 
9 henover sæsonen. 
 
 



Samlet set blev årets handicap afviklet med mellem 15 og 29 deltagere – gennemsnitligt 22, 41 
deltagere fra klubben i alt (heraf 8 af de nye) og i alt 8 gæster. 
 
Projekt Klubhus 
 
Hvad havde vi på listen? 
Udbedring af forgrunden (afvanding, stabilgrus, etc) – afventer plan for kloakering. 
Afklare muligheder for kloakering 
- -Tilbud fra Taxbøl VVS: ~100.000 kr (minus el.arb) 
- Dialog med kommunen som henviser til Klubhuspulje eller samlet til teknik- og 

miljøforvaltningen 
 
1 års gennemgang – punkter er udbedret: 
- Flækket rude i skydedørspartiet mod vandet. Udskiftet med økonomi 50/50 
- Revner og pudsafskalninger på den pudsede sokkel i husets omløb er eftergået, afskalninger 

repareret, således at sokkelpudsen fremstår uden revner og ar! 
- Ikke etableret tilstrækkeligt fald i herre bruserum til venstre. Gulvet hugges og lægges om med 

korrekt fald 
 

Indretning af stue: Nye borde, DM-væg, billedlister. Skal vi have en indretningsgruppe? 
 
Vi har fået malet og sat bogstaver på fronten: 
 

 
 
 
Amager Strandpark Rundt 
11. gang – Regn og blæst fra øst. Vi valgte ikke at lægge ruten om, ingen klager, men mange 
frafald: Ca.180 tilmeldte – 112 gennemførte 
Indkøb af nye numre: 
 Hvide-nr.131-200 
 Gule-nr. 300-400 
En udgift på ~17.000 kr, men vigtigt for tidtagere og arbejdet med startlisten. 
Mindre underskud ~2.500 kr 
 
Skal vi lave en arrangørgruppe til næste års løb? 



 
Fed sommerfest i skovregi – tak til nye 2015. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Visionsarbejde 
Hvad kunne vi ønske os der skete mere af i klubben? Et resultat af det blev til en klubtur til 
Bagsværd Sø. 
 
World Cup 2015  
Vi forsøgte at motivere til at flest mulige var med på frivilligholdet. Det blev til folk i Loungen og 
til diverse poster i området. 
 
Oplæg til udlån af klublokaler i vinterhalvåret 
Hensigten er at det skal være muligt for medlemmer af Sundby kajakklub at låne klubbens lokaler i 
vinterhalvåret:  

• Max. én weekend pr. måned 
• I månederne: november, januar, februar og marts 
• Ikke med fortjeneste, medlemmet afholder alle udgifter; (professionel) rengøring, tømning 

af tank 
• Bestyrelsen tildeler og vurderer om arrangementet er af en karakter vi ønsker. 
Oplægget kommer til behandling under punktet’indkomne forslag’. 

 
Kilometerstatistik 

• 2010: 40.268 km 
• 2011: 41.583 km 
• 2012: 45.897 km 
• 2013: 31.738 km 
• 2014: 27.263 km 

 
Kilometerstatistikken viser en nedadgående tendens som vi ikke kan være helt tilfredsee med. 
Dette på trods af nyt klubhus og flere medlemmer. 
 
Top 10 i 2014 
	 Navn	 Roet	i	14	 Diff.	fra	13	

1	 Allan	Petersen	 2331	 -1023	

2	 Ebbe	Møller	 2214	 -112	

3	 Connie	Møller	 2117	 -82	

4	 Hardy	Bürckel	 2114	 1090	

5	 Peter	Hersted	 1822	 330	

6	 Silja	Nidløse	 1556	 560	

7	 Lars	Rønnebech	 1554	 46	

8	 Annette	Elmue	 1082	 22	

9	 Steen	Kaspersen	 1064	 824	

10	 Andy	Ludwig	 1000	 -1473	

 
  
Tak til Maja, som træder ud af bestyrelsesarbejdet 



• I bestyrelsen siden okt. 2007 – 8 år 
• Kæmpe betydning for en kvalitetsmæssig og seriøs indføring af nye medlemmer og 

instruktører 
• Har med sit ukuelige engagement og samarbejdsevne betydet rigtig meget for kvaliteten i 

bestyrelsens udviklings- og beslutningsarbejde 
• Har turdet være loyal overfor etik og beslutninger trods risiko for at blive upopulær 
• Har med naturlig autoritet og karisma været en rollemodel for hvad vi i bestyrelsen gerne vil 

stå for 
 

 
Og til sidst tak til Festudvalget, ledet af Katrine og William 
for alle de sjove fester med overskud og charme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

/beretning slut 
 
Der var følgende kommentarer til beretningen: 
Der var en opfordring til i højere grad at lave arbejde via udvalg. Klubben lever af engagement fra 
medlemmer som kan falde på flere måder, dels i form af bestyrelsesarbejde, dels i form af 
planlægning af enkeltstående eller kortere varende arrangementer. Bestyrelsesarbejde kan være 
uoverskueligt for nogle som gerne vil gøre et stykke arbejde, og det kan så ske i form af 
udvalgsarbejde med ad hoc-opgaver. Bestyrelsen tog forslaget til sig. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 

4.	Oversigt	over	økonomi	
Klubben tæller 150 medlemmer. Rigtigt mange har tilmeldt sig betalingsservice. Der er enkelte 
medlemmer i restance. Kassereren ærgrede sig lidt over at folk undlader at betale kontingent men 
ikke aktivt melder sig ud. Det var selvfølgelig ikke rettet mod den fremmødte forsamling. 
 
Der er ikke brugt særligt mange penge i år. Kassebeholdning forventes at være på ca 220.000 ved 
årets afslutning. Hver måned afbetaler vi 10.800,- til lån og har store omkostninger til tømning af 
tank, så det er positivt at vi på trods af det har så fin en økonomi. Desuden er vores budget baseret 
på et medlemstal på ca 120 medlemmer, så med et noget højere medlemstal, bliver økonomien 
således også bedre. 
 
Det går altså rimeligt godt 
 
Der var rygter om at sejlforeningen vil lukke vores vandtilførsel i forbindelse med renovering af 
nye vandrør. Det har bestyrelsen ikke hørt noget om. Hvis der er noget om det, så vil der 
selvfølgelig opstå en stor udgift på den front. 



5.	Fastsættelse	af	kontingent	samt	indskud	for	det	kommende	år	
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og bødestørrelse.   
 
Fra forsamlingen var der en kommentar om at vi i Sundby Kajakklub har en af landets dyreste 
kontingentsatser inden for kajaksport, og det blev derfor foreslået at folk der møder op til forårs- og 
efterårsarbejde bliver belønnet i stedet for at der gives bøder for udeblivelse. Bødestørrelse er dog 
ikke på efterårsgeneralforsamlingens dagsorden, så det kunne ikke besluttes her, men det kan være 
et indspark til forårets punkt om fastsættelse af bødestørrelse. Forslaget blev bakket op andre steder 
i forsamlingen med tanke på at vi stadig skal have økonomien til at løbe rundt. Kassereren 
supplerede med at vi får ca 10.000 kr ind i bøder, så det er ikke alverden. Der var også forslag om at 
bødepengene bruges til at afhjælpe den daglige rengøring, så de få der gør rent ikke skal gøre 
hovedrent fordi det er så længe siden der sidst blev gjort rent. 
 
Andy foreslog at han og Marc ser på andre klubber og evt kommer med et forslag til hvad vi kan 
gøre ved det som vi kan diskutere til forårets generalforsamling. Marc indvilgede heri. 
 
Efterårsarbejdsdagen blev beklageligvis ikke annonceret særligt bredt, og det er en generel pointe at 
vi skal være bedre til at gøre opmærksom på hvornår folk har rengøringsuge og hvornår 
arbejdsdagen ligger. Samtidigt bør folk også selv være gode til at holde sig orienteret om hvornår 
disse forpligtelser ligger, ligesom man skal/bør vide at man altid kan bede om en særopgave hvis 
man ikke kan komme til en af arbejdsdagene. 
 
Der var ikke andre forslag til kontingent og indskud for det kommende år, og begge er derfor 
uændret. 

6.	Indkomne	forslag	
Som præsenteret under formandens beretning, foreslår bestyrelsen et koncept for udlån af klubben 
til private arrangementer en enkelt weekend i hver af månederne november, januar, februar og 
marts. Baggrunden er at bestyrelsen fra tid til anden får forespørgsler på udlån af klubben til fester 
og lign, og selvom det ved tidligere generalforsamlinger er fremstået klart at klubben kun i meget 
begrænset omfang bør benyttes til private fester, så vil et koncept kunne imødekomme den 
forespørgsel der er. Med et sæt i fællesskab besluttede retningslinjer vil bestyrelsen således undgå at 
skulle tage stilling til hver enkelt forespørgsel. 
 
Der blev spurgt til hvilke retningslinjer der skal være for at invitere klubbens medlemmer til disse 
arrangementer. I bestyrelsens oplæg er disse arrangementer private og arrangøren er derfor ikke 
forpligtet til at invitere klubbens medlemmer, om end de dog altid skal have mulighed for at komme 
ned og træne mens arrangementet står på. 
 
I forslaget er der ikke lagt op til at den enkelte weekend skal være bestemt på forhånd i de 
foreslåede måneder. 
 
Princippet for tildeling af en weekend blev diskuteret, herunder om det skal være først til mølle, om 
bestyrelsen udvælger blandt ”ansøgerne”, om der skal være nedskrevet nogle retningslinjer 
indeholdende prioriteringskriterier eller om det skal ske ved lodtrækning.  
 
Også omfanget blev diskuteret, dvs hvor stort er behovet overhovedet for private arrangementer.  
 



I det endelige koncept skal der også tages stilling til en form for karantæneperiode for dem som 
allerede har afholdt et arrangement, så flest muligt får muligheden.  
 
Forsikringsmæssigt vil det være det enkelte medlems forsikring der skal dække ødelæggelser. 
Klubben har ikke en forsikring til det. 
 
Bestyrelsen har ikke medtaget december fordi klubben i forvejen holder gløgg-arrangement og fordi 
der i forvejen er flere fraktioner i klubben der vil holde julefrokost. 
 
Bestyrelsen har i sit forslag ikke umiddelbart forholdt sig til om den nuværende ikke-nedskrevne 
praksis med at man kan afholde et arrangement hvor man inviterer hele klubben, skal kunne 
fortsætte sammen med et nyt koncept for private arrangementer.  
 
I Neptun har de et koncept hvor klubbens medlemmer ikke har adgang til klubben i det tidsrum 
hvor arrangementet foregår. Til gengæld tjener klubben penge på arrangement. Bestyrelsens forslag 
er indtægtsneutralt. 
 
Proceduren for den konkrete behandling af forslaget blev ligeledes diskuteret idet kommentarerne 
fra generalforsamlingen peger i flere forskellige retninger. Sekretæren stillede derfor forslag om at 
nedsætte et udvalg der i løbet af vinteren udarbejder en lille håndfuld konkrete forslag som der kan 
tages stilling til på forårets generalforsamling. 
 
På dirigentens opfordring trak bestyrelsen herefter sit forslag, og der blev nedsat et udvalg 
bestående af: Lars Klingenberg, Christina Feldborg , Sascha Veggerby samt et endnu ikke udpeget 
bestyrelsesmedlem. 

7.	Valg.	Til	bestyrelsen:	
Formand: Ulla Stuart modtager genvalg. Der var ingen modkandidater, og Ulla blev 
genvalgt. 
Sekretær: Annette Elmue modtager genvalg. Der var ingen modkandidater, og 

Annette blev genvalgt 
  Bestyrelsesmedlem: Maja Kristiansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede 
Sascha Veggerby Nicolaisen. Der var ingen modkandidater og Sascha blev valgt som nyt medlem 
til bestyrelsen.  

8.	Vintersæsonens	program	
Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen spurgt en håndfuld uofficielle grupperinger i klubben 
om hvad de har af ønsker og forslag til aktiviteter og arrangementer i klubben i løbet af vinteren. 
 
URO’erne kunne godt tænke sig at kunne komme i svømmehal 
”Den ungarske pyramide” foreslog julefrokost samt tirsdagsløbehandicap 
Begyndere fra 2014 og 2015 foreslog ergometerinstruktion, træningsprogrammer, cirkeltræning, 
kaffe og kage om onsdagen gerne med strikke- og hækletøj, fællesspisning (evt månedligt efter 
løbehandicap). 
 
På selve generalforsamlingen blev desuden foreslået at bordtennisbordet kunne stilles op i 
klubstuen (og evt pakkes sammen efter hver gang) samt yoga. 
 



Rikke Gieselson meldte sig til at arrangere en julefrokost. Katrine Pingel og Christina Bargholz 
meddelte at onsdag d. 4/11 starter kage- og strikkeaften hver onsdag. 
 
Der blev også spurgt til om nogle af de gamle ting, herunder billeder og gamle træpagajer, kunne 
komme op og hænge på væggen i klubstuen. Formanden svarede at det kunne vi da godt se på. 

	
9.	Eventuelt 
Der blev foreslået at der bliver lagt fliser rundt om hjørnet ved ”hovedindgangen” da det ikke er så 
rart at gå på bare tæer rundt om hjørnet når man har roet og skal ind i klubben. Desuden slæbes der 
sand og jord ind den vej. 
 
Der var ingen andre punkter til eventuelt. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til formanden, og herefter sluttede 
generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub. 


