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Referat - Sundby Kajakklubs generalforsamling den 25. marts 2008  
 
 
1: Valg af dirigent  
Ulla Stuart bød velkommen og foreslog forsamlingen at vælge John Ludwig til dirigent. Han blev 
enstemmigt valgt. 
 
John konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og erklærede forsamlingen 
beslutningsdygtig. Der var fremmødt 27 medlemmer.  
 
2: Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Godkendelse af protokollen. Søren Wulff berigtigede protokollen vedrørende støtteforeningens 
bidrag til forlængelse af bådskuret, idet støtteforeningen har forhøjet sit bidrag fra 10.000 kr til 
25.000 kr.  
 
Herefter blev protokollen godkendt. 
 
3: Formandens beretning 
Formandens beretning blev præsenteret som slideshow med billeder osv. Det skriftlige referat er 
inkluderet her: 
 
Sportslige aktiviter 
Vores sportslige aktiviteter uden for klubben har drejet sig om deltagelse i Vinterræs og 
Orienteringsløb, hvor det skal fremhæves at Allan Klock er blandt top 10 i det samlede Vinterræs 
resultat. Mht. Orienteringsløb har vi fået et par stykker mere (Maja og Charlotte) til at deltage. Og 
så skal der lyde ros til Ida og Ruth for deres indsat på arrangørsiden. Det er dejlig at se 2 kendte rare 
ansigter ved startbordet søndag morgen. 
 
Henrik Tax har taget initiativ til at gen-starte handicap-løb. Det har fået en lille flok ud og løbe på 
strandvejen hver tirsdag aften. Løbene har været efterfulgt af bordtennis i klubstuen. 
 
Igen i år har der været ’tøsetræning’ – dog uden vægttræning, men sauna og dyp i Øresund efter løb 
på stranden er fast ritual. 
 
Desuden har der hele vintersæsonen været træning for de unge – mere herom under ’Fremtidig 
virksomhed’ 
 
Områdets udvikling  
Parkbrugerrådet – hvor vi er repræsenteret – holdt sin 2.årlige møde, der drejede sig og udvikling af 
Amager Strandpark. Det eneste af direkte relevans for os er at jeg forsøger at sikre at lagunen 
bibeholder sin vanddybde og at der planlægges med at anlægge en café-husbåd i kanalen. Materiale 
om øvrige planer kan rekvireres hos mig. 
 
I BAS arbejder vi (stadig) med fornyelse af lejekontrakten til SSF – De håber nu på at få en 
administrativ forlængelse på 10 år. Til det kapitel hører dog stadig en afklaring om en offentlig sti 
gennem området. Der har vi just indsendt et aktindlæg der præciserer at stien kan gå bag om 
klubberne og direkte ind i SSF via en ny låge der flugter stien. 
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Platformen til det ny Helgoland er klar og det er planen at Det Kolde Gys flytter ind til efteråret. 
Sammen med KBh’s kommune skal de finde penge til 2 råhuse og en servicebygning – en noget 
mere skrabet udgave af genetableringen end der først var regnet med. 
 
Ang. vores egne planer om nyt klubhus og forbedret faciliteter har vi valgt at få bygget et nyt 
bådhus – eller rettere at forlænge det eksisterende så der skabes plads til ca. 25 kajakker i kube-
palceringer. Tilbygningen vil koste 37.000 kr hvoraf vi får 25.000 kr fra Støtteforeningen. Det er 
aftalen at den står klar den 3. maj. Vi kommer i denne forbindelse til at flytte rundt på de private 
kajakker. Det er meningen af de ’passive’ kajakker skal ligge i det nye bådhus, således at de mest 
aktive får de bedste pladser. Og det skal stadig fremhæves at hvis man overvejer at købe egen kajak 
skal man fortsat have tilladelse af bestyrelse og vi vil vurdere behovet hovedsageligt ud fra antal 
roede kilometer. 
 
Blandt 5 nominerede løb blev Amager Strandpark Rundt 2007 med klart stemmeflertal valgt til 
'Årets bedste løbsarrangement' ved DKF's årsmøde 2008. Klubberne der stemte var fra både 
Jylland og Fyn, og det må betyde at omtalen af løbet er så omfattende og positiv, at de vælger vores 
løb frem for eksempelvis DM marathon hvor flere af deres egne rorere deltager. Oven i dette, vil 
DKF i år give os op til 24.000 kr i udviklingsstøtte. De tror på - ligesom os selv - at løbet har 
potentiale til at blive et 1000-deltageres-løb på sigt. Vi håber på at denne super flotte 
tilkendegivelse både fra forbundet og fra klubberne, vil motivere flere til at hjælpe med kommende 
års løb:o) 
 
Annette Elmue har besluttet ikke at lade sig genvælge til posten som næstformand. Annette blev 
valgt ind i bestyrelsen i 1998 som sekretær, og derefter som næstformand i 2001. Annette har 
således ydet 10 års bestyrelsesarbejde for klubben og her skal især fremhæves hendes indsats for 
udviklingen af vores instruktionsprogram, indhentelse af rigtig mange støttekroner til vores 
ungdomsarbejde og arbejdet med beregning af handicap-tiderne. Annette har også i mange år fulgt 
udviklingen i DKF og har været en god advokat for Sundbys interesser i de sammenhænge. 
Desuden har Annette altid lagt et stort engagement i bestyrelsesmøderne og har været en 
inspirerende samarbejdspartner for os andre. Vi under hende lidt ’fred’ og glæder os over at hun 
stadig vil være med til at tage nogle af opgaverne med sig uden for bestyrelsesarbejdet. 
 
Peter Hersted er taget på træningslejr med KcK og klubben og Støtteforeningen bidrager til rejsen 
med hver 1500 kr. Begrundelsen for støtten er Peters rolle i ungdomstræningen, og at vi i 
bestyrelsen bifalder hans engagement på det høje sportslige plan. 
 
Støtteforeningens Jule-banko gave et pænt overskud – eftersigende 4500 kr. 
 
Vi tæller 221 medlemmer – heraf 8 unge. 
/Beretning slut 
     
Søren Wulff berigtigede beretningen for så vidt angår overskuddet fra støtteforeningens julebanko. 
Overskuddet blev på små 3000 kr.  
 
Herefter blev beretningen godkendt.  
  
4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
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Fra regnskabet fremhævede Ruth forskellige poster og knyttede bemærkninger til, herunder 
kontingentindbetalingsposten, byggekontoen, tilskud til indkøb af både, overskud fra fester og 
Amager Strandpark Rundt (overskud 8.300 kr.) Vores eget kontingent til DKF er steget pga. den 
generelle kontingentstigninger for klubberne. El og gas-posten er blevet mindre, pga. forbrug af 
færre kilowat-timer, men en forhøjet udgift til gas.Trænerudgift på 11.667,00. Indestående på 
byggekontoen er ca. 160.000 kr  
 
Indkøb af inventar præciseret at vedrøre bl.a. indkøb af kajakstativer, bokse, udstyr til 
træningssalen.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt.  
 
Ruth Stefansen tilføjede vedrørende renteindtægter for klubbens konti, at den alm.girokonto giver 
1,75%, konto nr. 2 giver tillige 1,75% i rente, og den tredje opførte konto er byggekontoen, som af 
de  første 25.000 giver 0,5%; herfra og op til 100.000 2,25% og for beløb over 125.000 rente på 
omkring 3%.   
 
5.  Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde. 
Bestyrelsen foreslog ingen forhøjelse. 
 
6.  Indkomne forslag. 
Ingen 
 
7. Valg til bestyrelsen  
 
Valg til næstformand – Annette Elmue modtager ikke genvalg. Annette oplyste, at hun gerne fortsat 
påtager sig at føre handicapregnskabet og gerne modtager genvalg til roudvalget.  
 
Ditte Friis-Pedersen valgt som ny næstformand.  
 
Ruth Stefansen er på valg til kassererposten - Ruth modtager genvalg og blev genvalgt. 
 
Andy Ludwig blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem på den ledige post efter Ditte.  
 
Valg til revisorer: Ida Andersen genopstiller og blev genvalgt. Til den ledige post som revisor efter 
Peter Hersted, der i efteråret blev valgt til bestyrelsen, foreslog bestyrelsen Lene Eifer, som blev 
valgt.  
 
Til roudvalget blev AnnetteElmue, Henrik Taxbøll og Martin Grønbæk genvalgt.  
 
Valg til festudvalget: Af det eksisterende festudvalg bliver kun Maja tilbage. Derudover opstiller 
Mie Larsen, Charlotte Høegh, Kristina Molge og Iben Thomsen. 
 
8. Fremtidig virksomhed  
 
Andy Ludwig orienterede om ungdomsprojektet og oplyste bl.a. at det var lykkes at fastholde en 
kerne på ca. 5-6 stykker henover vinteren. De har været aktive også i andre samenhænge end 
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træning, bl.a. ved reperationen af træninsgssalen. Appel om flere frivillige til at deltage i træningen 
samt planer om at dele gruppen op i to hold i forhold til frdigheder.  
 
Ditte orienterede om planerne for årets Amager Strandpark Rundt, herundr bl.a. at der planlægges 
en lille reklame-happening på DKFs årsøde, som afvikles i den kommende weekend i Roskilde.  
Anne Mette Nørregaard tilbød sin assistance på sponsorfronten.  Bjørn Borre orienterede om 
muligheden for at søge støttemidler fra lokalrådet for Amager, hvor bl.a aktiviteter på land ville 
kunne være en god løftetstang.  
 
Maja orienterede om instruktionen i år og oplyste bl.a. at der i år forsøges med et kortere forløb 
koncentreret på 5 uger, hvor instruktionsforløbet starter og slutter med en inteniv træningsweekend. 
Vi forventer at tage 12 nybegyndere ind igen i år.  
 
Standerhejsning foregår lørdag den 3. maj. Om formiddagen afholdes åbent hus for alle 
interesserede.   
 
Handicap starter den første tirsdag efter standerhejsning, den 6. maj.        
 
9. Eventuelt 
Søren Wulff bød på smagning af den nye klubvin – en italiensk rødvin med et billede af klubben på 
etiketten. Vinen vil være at købe til handicaps og klubfester. Vinen koster 50 kr. og overskuddet går 
til Støtteforeningen – som generøst støtter vores klub i mange sammenhænge.  
 
Spørgsmål om nye kajakker. Ulla svarede, at der er ansøgninger ude om støtte til nye kajakker til 
ungdommen. Der er ingen konkrete planer om nye voksenkajakker, men det vil blive overvejet af 
bestyrelsen hvilke kajakker det kunne komme på tale indkøbe i år. 
 
Maja orienterede om at der til klubmesterskaberne i år vil blive arrangeret en fest. På festudvalgets 
vegne blev de af klubbens medlemmer som deltager i klubbens fester kraftigt opfordret til at deltage 
mere aktivt i oprydningen. Som det er nu er det primært festudvalgets medlemmer der arrangerer, 
køber ind, afvikler – og rydder op dagen efter. Dette er ikke holdbart.  
 
Flemming Andersens 35 års jubilæum for bronze til verdensmesterskaberne i Finland blev spontant 
fejret med klapsalver.      
 
Orientering om forsikringsforhold – klubbens kajakker og udstyr mv. er dækket af egne forsikringer 
og forsikringer gennem DKF. Derudover er klubbens medlemmer dækket i det omfang de udfører 
arbedje for klubben, som er sanktioneret af bestyrelsen. De private kajakker er ikke dækket af 
klubforsikringer, men kan være dækket af egen indboforsikring afhængigt af hvordan betingelserne 
er formuleret.   
 
 Mødet sluttede med et 6-foldigt leve for Sundby Kajakklub.  
 
 


