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Referat af efterårsgeneralforsamling d. 26. november 2008.  
 
Ulla Stuart indledte med oplysning om at udsættelse af generalforsamling d. 28. oktober var 
grundet Kaj Stuarts død.  
 

1. Valg af dirigent 
Lene Eifer blev valgt som dirigent og takkede for valget. Lene konstaterede at der ikke var 
indvendinger til proceduren for indkaldelse af generalforsamlingen.  
 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
I protokollen fremgik det at medlemstallet for Sundby Kajakklub var 221. Dette var ikke korrekt 
og antallet af medlemmer rettes fra 221 til 121. 
John Ludwig påpegede at referatet manglede at Formand takkede dirigenten for god ro og orden 
og hvem der var referent på generalforsamlingen. 
 

3. Formandens beretning  
Formandens beretning blev præsenteret på Power point. John Ludwig og Lene Eifer roste 
formanden for en flot præsentation og at det var mere interessant end sædvanlig oplæsning. 
Den skriftlige beretning følger her: 
 
Resultater 
Sundby har i år deltaget i Suså, TdG, DM kortbane, DM maraton, Bagsværd Regatta, ASR, 
MBB, 24 timer – i sidst nævnte vandt vi en Nelo turkajak, som vi har kaldt ’Neptun’ i respekt 
for den hårrejsende duel med Neptun i udskillelses-ræset.  
 
Ros til Roudvalg og ungdomstrænerne for at arrangere. 
 
DM Kortbane 
Herre K4. med Peter og Andy i to af hullerne - Bronze 
 
DM Marathon:  
Drenge U16 Marathon K2: Marc Olsen, Jonas Kaspersen - Bronze 
Dame Senior Marathon K2 Turbåd: Charlotte Høeg, Maja Kristiansen - Bronze 
Dame Senior Marathon K2: Helle stuart, Ulla Stuart – Sølv 
 
VM Masters 
Dame K2 45+: Ulla Stuart, Helle Stuart - Guld 
Mesterskabet er fin signalværdi for vores sport – og repræsentativt for vores 
medlemssammensætning. Sundby var i år repræsenteret (med ’3’ deltagere’) 
 
Klubmestre 
Damebegynder: Betina Bennes 
Herrebegynder: Jesper Led 
Herre: Andy Ludwig (alle distancer) 
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Dame : Charlotte Høeg (alle distancer) 
K2-mix: Charlotte Høeg og Jonas Kaspersen 
 
Handicap 
Handicap i år har været med rekordhøj deltagelse - i gennemsnit har over 30 roere deltaget - 
flere aftener har vi været over 40. 65 af klubbens medlemmer har været med i mindst ét løb og 
vi har haft ca. 12 tilbagevendende gæsteroere fra andre klubber.  Det tør vi godt kalde en succés! 
En succes som vi vil tilskrive tidtagerne Lene, Ruth og Linda (med diverse hjælpere) og Annette 
Elmue som start-beregner. 
Årets vinder blev Jonas Kaspersen, med hele 320 point. 
 
Ungdom 
Resultaterne for URO’erne er lever op til vores forventninger, Dvs. det er ikke så meget 
placeringerne, men engagementet og ’professionalismen’ og ikke mindst den udvikling der er 
sket, både ro-kompetencer og med deres tilgang til klubben. 
 
Der skal lyde en kæmpe ros til ungdomstrænerne. Vi har et særdeles ’prof’ team omkring de 
unge. Peter Hersted er chef-træner og har Andy, Jakob Engbæk og Karina Hornshøj i sit team. 
De er alle meget engagerede og deres arbejde har stor betydning for klubben både indadtil og 
udadtil. 
 
KcK 
Kraftcenter København står over for nogle omstruktureringer, idet Vallensbæk har valgt at 
trække sig ud og danne sit eget kraftcenter. Træner Christian Grau har valgt at følge med til 
Vallensbæk. Bestyrelsen har drøftet hvilke konsekvenser dette har for Sundby Kajakklub, netop 
nu hvor vi tænker at indstille Mark og Jonas til et kraftcenter. Vores beslutning er at vi bliver på 
KcK forudsat at der tilknyttes en spændende træner. Det er vores vurdering at vores unge vil 
have glæde af træningen på Bagsværd som supplement til lagunen og at de andre unge på 
centeret matcher Marc og Jonas niveau. Vi tror – i skrivende stund – på at KcK godt kan opfylde 
deres målsætning om ansættelse af træner, træningslejre og øvrige struktur. 
 
Det er netop meddelt at Mette Barfod bliver træner, med Kristian Krintel som hjælpetræner. 
 
DBC 2008 
Vi fik i år gennemført at afholde Danske Bank Cup i klubben for roere på 8-14 år. Omkring 40 
roere fra 7 klubber var med sammen med deres trænere og forældre, og vi havde en rigtig god 
dag med gang i den på vandet og fantastisk vejr. 
Vi havde selv to roere med, nemlig Cecilie der blev nr. 1 i 4 x 200m stafet og nr. 3 i 200m K2-
mix samt Patrick der blev nr. to i 4 x 200m stafet. 
Vi blev nok – positivt – noget overrumplet over tilstrømningen til klubben. 
Parkeringsforholdene blev noget udfordret, og ligeledes blev pladsen til i- og op-stigning i 
kajakker for lille. Arrangementet spredte sig ind hos Modelsejlerne, der efterfølgende har bedt 
om os om at koordinere evt. brug af deres grund og bro med dem næste år. 
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ASR 2008 
Pointer fra oplevelsen i år: 
- Variation af udfordring – stærk østenvind – Ruten blev lagt ind i Lagunen 
- Vi er ved at have form på konceptet 
- De involverede tager ansvar 
- super base (bod, musik, stemning) 
 
Vi valgte – efter megen overvejelse og idérighed – ikke at forfølge DKF’s tilbud om udvikling 
af løbet i retning af indlæggelse af bonus-sprint. Vi mente at det ville divergere med løbets 
enkelthed – og i øvrigt også en noget vanskelig øvelse at håndtere. 
 
Vi sigtede over mål mht. deltagerantal, men til gengæld er målet fuldt mht. roser og 
tilbagemeldinger. Det er også vores fornemmelse at deltagerne er glade for præmierne – I år var 
der samlet præmier for over 60.000kr . Dette takket være vores kontakt til Zippo som Lene Eifer 
har etableret, og som har lovet os også at være med næste år. 
 
Det er og bliver en fest af et løb, med strand, sol og vand, musik, præmier – med deltagelse af 
både eliten og bredden – hvilket er unikt i dagens kajak-danmark. 
 
Praktiske forbedringer og støtte 
2008 har på den praktiske side udmærket sig med at vi har fået udført nogle forbedringer på 
vores faciliteter. Det være  
- Udskiftning af brofags-fundamentet. Der er lagt nye jernsveller og brofagene er udbedret. 
- Bygning af ny bådhal til ca. 25 kajakker. 
- Reparation af gulv i træningshal. 
- Maling af bolværk og påførelse af SUNDBY KAJAKKLUB bogstaver. 
- Tjæring af tag på hovedhus. 
 
Alt sammen relativt bekosteligt, men i overensstemmelse med målsætningen om at investere i 
nødvendige forbedringer. Vi havde også en målsætning om at betale for at få arbejdet udført. 
Dette for ikke at slide enkelte medlemmer op, samt at bestyrelsen ikke skulle bruge så meget tid 
på at skaffe arbejdskraft. Og det skal derfor fremhæves at de nævnte udbedringer faktisk er 
udført af klubmedlemmer og at udgifterne – bortset fra bådhallen – er gået til indkøb af materiel. 
Stor tak til de medlemmer der har vist initiativ og gennemførelsesevne. 
 
Agendacenter Amager’s miljøpulje 2008 har på initiativ fra Jakob Engbæk bevilliget os 33.000 
kr til indkøb og montering af solvarme-brusere. Vi har hyret Taxbøl VVS til dette, og det skal 
være færdigt inden årets udgang. Planen er at solvarme-vandet ’samarbejder’ med det el-
opvarmede, så vi altid vil have varmt vand i 2 haner, men at vi over tid sparer udgifter til el – og 
gas (som foreløbig får lov at stå som ’back-up-system’). Tiltaget her kan være et skridt i retning 
af at indrette os mere miljørigtigt, og derved tiltrække andre bevillinger til eventuelle 
forbedringer. 
 
2008 har været et indbringende år mht. støttemidler: 
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• Støtteforeningen: 25.000kr til bygning af ny bådhal.  
• Støtteforeningen: 1500 kr til Peter Hersteds Træningslejr 
• Tryg Vesta: 10 redningsveste - er modtaget.  
• Tuborg Fonden: 26.000 kr til Kap K2 - er i bestilling og forventes leveret til foråret.  
• Agenda21: 33.000 kr til et solvarmeanlæg - som er klar i december 
• Københavnerpuljen/DIF: 25.000 kr til kajak-ergometer 
Og det stopper ikke her - Vi er i gang med en ansøgning til Amager Bankens jubilæumsfond, 
som skal søges inden udgangen af dec. 
Stor tak til jer der hjælper med og tager initiativ til dette. 
 
Kajakpladser 
Vores nye bådskur er nu klar og det betyder at alle kajakpladser vil blive vurderet i forhold til 
antal roede km og behov - OG kajakkerne flyttet hvis nødvendigt. 
Som hovedregel vil de mest aktive blive tilgodeset med de bedst tilgængelige pladser, og man 
vil kun kunne have én kajakplads i hovedhuset. Er en kajak ikke i brug i længere tid, forbeholder 
bestyrelsen sig ret til at tildele de attraktive pladser til andre, aktive roere. Dette vil foregå 
løbende. 
 
For at få tildelt en kajakplads skal du stadig henvende dig til bestyrelsen, der vil vurdere dit 
behov for en kajakplads ved at kigge på antal roede kilometer, ambitioner mv..  
 
Det nye bådhus skal fremtidssikre os så vi løbende kan imødekomme klubbens og medlemmers 
behov for ro-materiel, og vil derfor ikke blive fyldt op med medlemmers gamle ubrugelige 
kajakker der ikke har set vand i årevis. Er du ejer af sådanne eller har du flere kajakker skal du 
nøje overveje dit behov og hurtigst muligt fjerne eller sælge den eller de kajakker, der ikke 
kommer i brug.   
Kajakpladserne i værkstedet skal i fremtiden kun anvendes til det oprindelige formål - 
opbevaring af kajakker under reparation. 
 
Instruktion – de nye 
Der blev kørt et nybegynderhold med 12 deltagere i juni i et forløb over 5 uger med en intensiv 
weekend i ’hver ende’. Resultatet må siges at være rigtig godt. Vi har – især på kvindesiden – 
fået nogle allerede habile roere, og klubkammerater man synes har været her altid. Også her har 
vi et godt team og hjælpere der yder ud over det forventede. 
 
Foruden de 12 har vi taget imod 7 overflyttere fra andre klubber. 
 
Diverse 
Den nye bestyrelsessammensætning har nu været i sving i et år, og det er min opfattelse at 
samarbejdet fungerer rigtig godt. Der er masser af tidskrævende arbejde og for at det ikke 
udelukkende skal drukne i det, har vi sat en målsætning om at det skal være attraktivt at være i 
bestyrelsen. 
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Som et eksempel på det, har vi investeret i os selv og været på seminar sammen med Hvidovre 
Kajakklubs bestyrelse. Emnerne vi valgte at arbejde med var rettet mod de udfordringer man 
som bestyrelsesmedlem skal forholde sig til. Eksempelvis, vores personlige motivation og mål, 
konflikthåndtering, tiltrækning af resourcer til klubarbejde og meget andet spændende. 
Kort sagt var formålet at styrke fundamentet for et udviklende og energifyldt bestyrelsesarbejde. 
Vi synes selv det var nogle særdeles givende og øjeåbende dag, som vi håber I kan mærke på os 
fremover.  
 
Maja har arrangeret en førstehjælpskursus for både instruktører, trænere og alm. medlemmer.Det 
blev en dag med grundlæggende førstehjælp og et ekstra fokus på drukneulykker og 
underafkøling i den forbindelse. Der var teoretisk undervisning suppleret med praktiske øvelser 
på dukker og hinanden. Derudover var der selvfølgelig kage/kaffe/te og medbragte madpakker 
og hygge i den forbavsende varme pejsestue. 
  
Det var gennem Kaisport (en paraplyorganisation for idrætssammenslutninger i københavns 
omegn) at vi gratis fik et seks timers førstehjælpskursus (med personligt bevis til hver af 
deltagerne, der gælder i tre år). Maja har aftale med underviseren Peter at vi til foråret, hvis der 
er interesse fra medlemmernes side, kan afholde et kursus til for 10-16 personer. Han afholder 
hvert forår kurser i Holte og Hellerup kajakklubber.  
 
Vi spiller en rolle i ro-landskabet og derfor indløber der spændende opfordringer ind til os – 
eksempelvis om vi ville afholde DM maraton. Bestyrelsen er ikke sikker på at vi kan rumme at 
arrangere det, men jeg mener vi skal overveje at mobilisere kræfterne, da Lagunen er et perfekt 
sted for dette løb – med mulighed for korte runder og mange overbæringer. 
 
Vi har fået ny hjemmeside. Anders Amsnæs har lavet et lækkert Sundby look& feel, med 
mulighed for mere dynamisk opdatering. Et ikke ubetydeligt arbejde, som også betyder meget 
for vores præsentation ud ad til. 
 
Det skal nævnes at Danmark fik OL –sølv K2 1000m, Kim Wråe og Rene Poulsen. Første OL 
medalje i 40 år, og VM maraton Dame K2 med Henriette Engel og Anne Lolk – Flotte 
præstationer i Thors første år som landstræner. Det er vi stolte af.. 
 
Farvel til Kaj Stuart 
Sundby Kajakklub mistede den 28. okt. et aktivt og ekstraordinært engageret medlem, som 
gennem 54 år har sat sit præg på vores klub. 
Helt fra sit første år i klubben I 1954 tog han del i bestyrelsesarbejdet – først som sekretær, 
dernæst som næstformand i 12 år. I 1967 blev Kaj valgt som formand og den post bestred han i 
17 år, indtil han i 1984 af helbredsmæssige årsager valgte at trække sig. 
Det er i hans tid at klubbens roere har opnået de bedste resultater – ikke mindst takket være hans 
helt ekstraordinære organisatoriske engagement. For sin indsats er Kaj blevet tildelt Sundby 
Kajakklubs ærestegn i både sølv og guld, ligesom han i 1977 blev æresmedlem af klubben. 
Han har også gennem mange år gjort sig gældende indenfor foreningsarbejdet i Københavns 
Kajakkreds og i Dansk Kano og Kajakforbund, for hvilket han bl.a. er blevet tildelt Dansk Kano 
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og kajakforbunds æresdiplom og forbundets ærestegn i både sølv og guld. I 1990 modtog han 
Danmarks Idræts Forbunds fornemste udmærkelse DIF’s ærestegn. 
Nyere medlemmer husker nok bedre Kajs indsats i klubbens handicap-turneringen, hvor han 
med sin sædvanlige sans for detaljer i et ukendt antal – men rigtig, rigtig mange – år påtog sig at 
holde styr på start-rækkefølge, tidtagning, resultatliste og beregning af årets vinder. 
Rigtig mange har meget at takke Kaj for, for hans usædvanlige engagement i Sundby Kajakklub 
og kajaksporten som helhed. 
 
Vi tæller 143 medlemmer – 3 æresmedlemmer 
/beretning slut 
 
Det var følgende kommentarer til formandens beretning: 
Andy Ludwig har været på DKF seminar og DM maraton 2009 går til Kerteminde kajakklub.  
Peter Hersted tilføjede i forbindelse med KcK, at både 361 og Nybro blev tvunget til at træde ud 
af deres kommune. Sammen med Vallensbæk var det ca. 70 % af roerne som trådte fra.  
Peter Hersted har undervist en skuespiller, Ellen Nymand, i kajak og brugt klubbens faciliteter 
til dette. Klubben har fået 5.000 kr. for dette. Filmen heder: Over gaden under vandet.  
 
John Ludwig spurgte til pressearbejdet i forbindelse med Amager Strandpark Rundt (ASR). Der 
var ikke omtale i de lokale blade og at bl.a. Amager Bladet havde ikke fået henvendelse. Ditte 
Friis fortalte at alle lokale blade havde fået en henvendelse rettidigt. 
 
Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.  
 

4. Oversigt over økonomi 
Ruth Stefansen orienterede om at kontingent forhøjelse i 2006 på 25 kr. pr. mdr. pr. medlem 
giver 39.000 kr. om året og at disse penge er reserveret vedligehold af vores klubhus. I år der 
brugt penge til: Gulv i træningssal, Bro, nyt bådhus, maling af boldværk og tag. Dette udgør i alt 
ca. 50.000 kr. selvom klubben modtog en check på 25.000 kr til støtte til bådhuset fra 
Støtteforeningen. Ruth Stefansen tilføjede dog at klubben stadigvæk har penge på kistebunden. 
 
Jacob Engbæk spurgte hvad en ny roer betaler. Indmeldelse gebyr på 1.000 kr. + kontingent for 
de resterende måneder af året.  
 

5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år 
Bestyrelsen foreslog af kontingentet for ungdomsroere blev forhøjet fra 50 kr. pr. måned til 100 
kr. pr. måned. Begrundelsen fra bl.a. at nogle af ungdomsroernes forældre syntes at 50 kr pr. 
måned var for billigt og at roerne får meget for deres kontingent.  
 
Der blev spurgt til hvad der bliver betalt i andre klubber, men dette var det intet svar til. Generelt 
opfordrer DKF til stigning i kontingent og generelt er KBH er lidt dyrere end andre klubber.  
 
John Ludwig opfordrede til at bruge Støtteforeningen. Peter Hersted svarede at dette vil 
ungdomsroerne blive vejledt i og at der er sat lidt penge af til URO arbejde.  
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Ruth Stefansen fortalte at klubben betaler til deltagelse i mesterskaber; dvs. Kreds- og DM-
mesterskaber for de unge. 
 
Der blev spurgt til studierabat. Ulla Stuart svarede at dette har været forespurgt før, men uden 
opbakning.  
 
Forslaget om forhøjet kontingent for unge blev herefter enstemmigt vedtaget.  
 

6. Indkommende forslag 
Der var ingen indkommende forslag. 
John Ludwig bemærkede at indkaldelsen er udsendt for sent i forhold til lovændringsforslag. 
Dette skal gøres en måned i forvejen, hvilket står i lovene. I indkaldelsen står der ”skal” være i 
bestyrelsens, men der skulle have stået ”skulle”.  
 

7. Valg 
Formand Ulla Stuart blev enstemmigt valgt.  
Sekretær Peter Hersted blev enstemmigt valgt. 
Bestyrelsesmedlem Maja blev enstemmigt valgt. 
 

8. Vintersærsonens program 
Ulla Stuart fortalte om vinterens program som omfatter: Orienteringsløb, vinterræs, tøsetræning, 
URO og andre. Klubben holder Jule-arrangement d. 7. december kl. 14.  
 
Der blev forespurgt et klubarrangement i januar, februar, marts eller lign. Bestyrelsen påtog sig 
at få sat noget i gang.  
 
Andy Ludwig afholder Kajakworkshops om reparation henover foråret. Dette vil der blive sendt 
besked ud om.  
 
Peter fortalte om Ungdomsroningen over vinteren, men kom også ind på sommerens forløb: 

Ungdomsprojektet er ikke længere et projekt, men en aktivitet.  

Siden en introduktionsaften i sommers er vi nu oppe på ca. 7 ungdomsroere. Dette er roere som 
kommer regelmæssigt og viser fremgang i kajakken og formmæssigt. Efter en sæson med meget 
aktivitet blandt vores ungdomsroere går vi til vinteraktiviteter.  

Vi har planlagt at have fælles træning for alle UR 2 gange om ugen, med 1-2-trænere pr. gang. 
Dette har været et afgørende punkt for Andy og jeg, da vi i forsommeren kun var os. 
Kajaktræning af unge kræver mange ressourcer pga. de meget forskellige niveauer. En træner 
har svært ved at overskue flere roere på forskellige niveauer samtidigt. Dette går ud over både 
sikkerheden og kvaliteten. Derfor har vi i sommers måtte holde ”ungdoms-nybegyndere” til en 
gang om ugen, hvilket er for lidt. Derudover har der været ”ungdoms-øvede” også om søndagen. 
Heldigvis har Andy haft lang sommerferie og ”gidet” at bruge meget tid i klubben. Dertil 
kommer der også planlægning af træning, programmer, løb, kontakt til DMU, rekruttering af 
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nye, opfølgning, ansøgning om nye midler, og kontakt til forældre. Hvilket også kræver meget 
tid.  

Vi har efterlyst hjælp i klubben, men kun fået lidt respons. Niels hjalp os i første omgang, men 
fik en skulderskade.  

Til vinter, og fremover, bliver vi assisteret af Karina Hornshøj og Jakob Engbæk. Karina vil 
hertil også noget af det administrative arbejde. Her vil vi træne cirkeltræning om onsdagen og 
roning/løb/sal-træning om søndagen. Som tidligere udsendt pr. mail er andre velkommende til at 
træne med.  

D. 30. november vil vi afholde en træningssamling for hele ungdomsgruppen. Her vil vi træne 2 
gange. I mellemtiden vil vi have individuelle samtaler med nogle af roerne o.a. Senere, 
december-januar vil vi have et forældremøde, hvor vi fortæller om klubben, træning os selv osv. 
og senere viser Per Film fra kortbane-DM 2008 og evt. løb fra OL.  

Marc og Jonas er tilmeldt KCK (KraftCenter København) fra 1. januar 2009, sammen med Peter 
Hersted. Det betyder at bestyrelsen har nået sin målsætning om at få to roere på kraftcenteret. 
Ny træner på KcK vil være Mette Barfoed og Casper Ligt. Vi tager på træningslejr i påsken til 
henholdsvis Cannes og Portugal. Andy og jeg skal stadig følge deres udvikling, men vi bliver 
aflastet meget da Mette nu er deres hovedtræner. Herpå arbejder vi også på at få Marc og Jonas 
på Team Danmark gymnasium fra august 2009, hvilket der er stor mulighed for. Det var sidste 
chance i havde for at slå dem på vandet! Vi andre vil stadig fortsætte arbejdet med at udvikle 
vores nuværende og kommende roere mod at få samme niveau og stræbe mod at tiltrække nye 
ungdomsroere.  

Andy, Karina og jeg (Peter Hersted) var til møde med klubberne fra KcK og Finn Larsen. Efter 
OL-resultaterne i 2008 får DKF tildelt mere kapital end tidligere. Kraftcentrene får op mod 
200.000 kr. til deling, hvilket er væsentlig mere end tidligere. Man arbejder på at ansætte en 
fællestræner for alle kraftcenterroere, så de har en træner flere gange om ugen. Dette gøres også 
ud fra betragtningen at roere i DK er i for dårlig form efter vinteren, hvilket er Finn Larsens 
perspektiv. Dette er stadig uafklaret. Finn Larsen opfordrer yderligere klubberne til at indskyde 
flere penge i kraftcentrene, ca. 20.000 kr. hver. Han har dertil masser af forslag til hvordan man 
kan skaffe flere penge. Dette kræver dog en stor mængde frivilligt arbejde. Maribo har mange af 
sådanne aktiviteter. Finn blev bl.a. årets julemand sidste år i Maribo. Dette har vi ikke til hensigt 
at gøre i Sundby foreløbig.  

 
9. Eventuelt 

Per Melby spurgte om BAS kunne hjælpe med opmærkning på strandvejen til løb. Ulla Stuart 
svarede at det ikke lige er målet med BAS, men vil spørge Amager Strandparks driftsgruppen.  
 
Andy Ludwig foreslog at pligtarbejde kan gøres mere projektorienteret, eks. Reparation af gulv, 
tag og andet kan erstatte pligtdagen. Dette kan også gøre med rengøring i klubben. 
Ruth Stefansen fortalte at hun har forsøgt at tage hensyn til det i sin opgørelse.  
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Lene Eifer og Torben bakkede op om ideen, men at man skal gøre begge dele. Dertil bør det 
blive varslet i god tid. 
 
Jonas Kaspersen spurgte om det vil være muligt at overtage andre medlemmers pligtarbejde eller 
rengørings-uge mod betaling, som fritidsjob.  
Peter Hersted tilføjede at der har været god erfaring med tilsvarende løsning til TCB (Trænings 
Center Bagsværd).  
Dette var der opbakning til.  
I denne forbindelse blev der spurgt til hvor meget klubben inddriver på udeblivelse fra 
pligtarbejde og Ruth Stefansen svarede at det er ca. 17.000 kr. om året. 
 
Per Melby opfordrede til at al kommunikation til medlemmer der normalt sendes pr. post blev 
sendt via e-mail. 
 
Herefter gav dirigenten ordet til formanden som takkede dirigenten for god ro og orden. Herefter 
sluttede generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub.  
 
/Referent Peter Hersted, Dec. 2008 
 


