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Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
3. Formandens beretning 
4. Oversigt over økonomi 
5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år 
6. Indkommende forslag 
7. Valg: 
 a. Formandens – Ulla Stuart. Modtager genvalg 
 b. Sekretær – Peter Hersted. Modtager genvalg 
 c. Bestyrelsesmedlem – Maja Kristiansen. Modtager genvalg 
8. Vintersæsonens program 
9. Eventuelt 
 a. Informationspunkt v/Jakob Engbæk 
 
Inden generalforsamlingen gik formelt i gang, viste Formand Ulla Stuart en film om 
standerhejsningen 2009, som havde fokus på John Ludwigs 70 års jubilæum i Sundby Kajakklub.  
 
1. Valg af dirigent 
Lene Eifer blev valgt til dirigent. Lene takkede for valget og konstaterede af generalforsamlingen 
var lovlig indkaldt. Jakob Engbæk forespurgte om at få tilføjet et punkt på dagsordenen. Dette blev 
tilføjet under eventuelt, punkt 9.a. 
 
2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Der var ingen kommentar fra forsamlingen. Protokol godkendt blev enstemmigt godkendt.  
 
3. Formandens beretning 
 (Formandens beretning blev ved mødet præsenteret på Power point) 
 
Resultater 
DM Kortbane 
Bronze i Herre U16 K2 2500m, Marc Lund Olsen og Jonas Nexø Kaspersen 
Bronze i Herre U16 K2 200m, Marc Lund Olsen og Jonas Nexø Kaspersen 
 
Klubben har for første gang i 20 år stillet stafet-hold til DM. På 4×200m blev for Marc, Jonas, Peter 
og Andy og 4x500m Marc, Thor, Peter og Andy. De røde trøjer var ikke hurtigst denne gang mens 
nu har vi taget fat om arven. ”Så skal vi bare blive stærke nok til at løfte den…” 
 
DM Marathon 
Guld i Dame Senior K2 Tur maraton, Karina Hornshøj og Marianne Larsen 
Bronze i Drenge U16 K2 maraton - Jonas Kaspersen og Christoffer D Jensen (Vallensbæk) 
 
VM Masters 
Guld - Dame K2 45+, Helle og Ulla Stuart 
 
Tour De Gudenå 
Nr. 1 i Dame K2-tur: Karina Hornshøj og Marianne Larsen 
 
Amager Strandpark Rundt 



 

Side 2 af 6 

Nr. 1 i Dame K2: Karina Hornshøj og Marianne Larsen 
 
Klubmestre 
Herre U14 - 200m, 500m, 2500m: Patrick Hartvig-Olsen 
Herre U16 - 200m, 500m: Marc Lund Olsen 
Herre U16 - 2500m: Jonas Nexø Kaspersen 
Dame Ungdom - 200m, 500m, 2500m: Cæcilie Hansen 
Herre Begynder - 200m, 500m, 2500m: Niels Ringgaard 
Dame Begynder - 200m, 500m: Mette Justesen 
Dame Senior - 200m, 500m, 2500m: Annette Elmue 
Herre Senior - 200m, 500m, 2500m: Peter Hersted 
K2-mix: Allan Klock og Mette Justesen 
 
Handicap 
Årets vinder blev Lars Rønnebech, med hele 320 point. 
Vi troede sidste år at vi toppede med rekordhøj deltagelse til vores ugentlige handicap – Det har vi 
slået i år med flere længder: 
Statistik 2009 2008 Dif. 
Antal løb 20 20  
Antal roere i alt 72 59 13 
Max. deltagere 46 45 1 
Min. deltagere 25 20 5 
Antal roere pr gang, gns 33 31 2 
    
Succesen tilskrives tidtagerne Lene, Ruth og Linda og Annette Elmue som start-beregner, samt det 
system de har udviklet til at holde styr på alle disse roere. Foruden at vores nye medlemmer er 
tvunget til at deltage mindst én gang og at de derefter finder det sjovt at deltage. 
 
Ungdom 
Vi er langt over mål i forhold til vores forventninger og planer med vores ungdom. Både mht. 
resultaterne for Marc og Jonas, og for tilstrømningen og fastholdelsen af de yngre. Der er 
oparbejdet en stabil gruppe på 16 unge, og en dedikeret trænergruppe der 2 gange om ugen tager sig 
af at træne og præge de unge til at blive habile og sociale kajakroere.  
Vi er kommet over ’kritisk masse’, både hvad gælder tilsøgning og fastholdelse, og udfordringen 
fremover ligger i at lave en organisation der kan håndtere det store arbejde og bevare motivationen 
hos de medlemmer der bruger rigtig meget tid og private resurser på opgaven. 
(Peter, Andy, Karina, Jakob, Annette, Bettina og Jesper)  
 
Der er ikke tvivl om at deres arbejde har stor betydning for klubben både indadtil og udadtil. 
Marc og Jonas’s bedrifter: 
– Træningslejr i Cannes 
– Maribo Regatta: 1 sølv, 1 Bronze 
– U16 samlinger 
– DM-Marathon: 1 Bronze 
– DM-kortbane: 2 Bronze 
– Nordiske mesterskaber. 
De har ’brilleret’ i U16-klassen, og er til næste år de yngste i U18. Det kan godt blive en udfordring. 
 
KcK 
Jesper Carlsen (Idrætsudvalgsformand Kajakklubben Neptun) barsler med et forslag om et 
samarbejde klubberne i mellem om at starte vores eget kraftcenter (eller til start en sammenslutning 
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af roere), således at vores klubbers eliteroere og kommende roere ikke vil blive påvirket hvis KCK 
skulle lukke ned. 
5 af de tilbageværende 7 roere på KCK kommer fra dette vores område. 
 
ASR 
Pointer fra oplevelsen i år: 

- Over 200 deltagere (og for lidt trøjer, som måtte eftersendes) 
- Variation af udfordring – Ditte og Anders var i Grønland og det betød især noget for det 
 forberedende arbejde, og styringen af præmieoverrækkelsen. 
- De involverede tager ansvar. 
- Stadig super base (bod, musik, stemning) 
- Økonomisk overskud ~ 20.000 kr 

Sponsorer: 
Zippo og Leathermann 45.000 kr præmier og gaveposer 
e-Boks  15.000 kr til trøjer 
Kajakhotellet  13.000 kr til klubarrangement 
Schaumann  7000 kr til pengepræmier  
Regattaforen. af 65 3000 kr til ungdomspræmier 
 
Plus gode samarbejdsaftaler med ’Rent a wreck’, Copyprint, Sport Direct Roskilde 
Frivillig arbejdskraft: SSF, Neptun, Hjemmeværn, Marinehjemmeværn, Støtteforeningen 
Og os selv med ca. 25 involverede medlemmer 
 
Af forbedringspunkter ser jeg følgende: 
- Mere tid til forberedelse i sekretariatet (skal løbet lægges senere?) 
- Bedre udnyttelse af det store telt (mad-bod’s telt) til publikum i regnvejr. 
- Evt. have en forplejningsgruppe der sørger for mad til de eksterne frivillige. 
 
Det bliver spændende at se om vi i fremtiden kan holde på vores sponsorer. 
 
Klubhus 
Vi har ikke investeret det store i klubhusreparation denne sæson. Kun en del nødvendigt el-arbejde. 
Vi har besluttet at satse på en trin-på-trin model mht. fornyelse af klubhuset – og altså ikke en 
grundlæggende udskiftning af hele bygningen. Arbejdsgruppen genoptager arbejdet med søgning af 
tilskudsmuligheder til dette. 
 
Vi er udvalgt som Rollemodeller i KBHs’ Kommune Klimakampagne 2009, og er eksponeret flere 
steder i byen på plakatsøjler, ’footprints’ og på video på kampagnes hjemmeside. Jakob Engbæk og 
Kirsten Hasberg har lavet en flot arbejde med dette. 
 
Vores solvarme-brusere har forårsaget at vi helt har sparet udgifter til gas (undtaget årlig 
vedligehold), og indtil nu ser det ud til at vi holder os på sidste års el-forbrug. Vi vil fortsætte med 
at måle på de enkelte forbrugskilder (sauna, vand, varme) og se hvor vi kan optimere besparelsen. 
 
Støtte og forbedringer 
Afgjorte ansøgninger: 
• Amager Bladets Jubilæumsfond: Styrketræningsudstyr (50.000 kr) 
   – Vi har fået 2500 kr, som vi vil købe træningsudstyr for 
• Vattenfall: søgning om midler til ASR og nye klubfaciliteter 
   – Intet svar 
• Amager Øst Lokalråd: Støtte til ASR (70.000 kr) 
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   – Bevilliget støtte til særligt publikumsarrangement (vi afslog) 
• I 2008 fik vi af Tuborg fonden 26.000kr til køb af Kap-K2 
 
Nye ansøgninger: 
• KBH’s Kommune.:Aktivitetstilskud til unge u 25 år I 2010 – 17.000 kr om året 
• Ungdomsbåde (ikke ansøgt endnu) 
 
Vi tæller 136 medlemmer – 3 æresmedlemmer 
/beretning slut 
 
John Ludwig spurgte til hvad der skal gøres ved klubbens tag. Andy Ludwig refererede klubbens 
arbejdsgruppe for klubhus og svarede at denne gruppe vurderer situationen. 
Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.  
 
4. Oversigt over økonomi 
Kassere Ruth Stefansen gav et overblik af klubbens økonomi.  
Amager Strandpark Rundt gav et overskud på 21.000 kr. for 2009.  
Klubben har generelt ikke haft de store udgifter i 2009.  
Klubbens byggekonto vokser kun med ca. 30.000 kr. om året. Der er pt. ca. 230.000 kr. på kontoen.  
 
Peter Hersted tilføjede at beløbet for klubkontoen også stemmer overens med målsætningen, da 
kontoen blev oprettet.  
 
Søren Pedersen spurgte til at udbyde Kajakkurser.  
Maja Kristensen svarede at det diskuteres i bestyrelsen. Der er for og imod. Det er ikke mange 
penge klubben tjener på det. Hvis instruktører skal have penge, hvad så med andre som gør et 
frivilligt arbejde?  
Ditte Friis tilføjede at det også et spørgsmål om lovgivning.  
 
Jan Bagge spurgte til hvad der skal gøres ved klubhuset. 
Søren Pedersen spurgte efterfølgende om der skal være flere medlemmer i et nyt hus. 
Ulla Stuart svarede at det ikke er tanken p.t., og at vi sandsynligvis først vil sigte på at forbedre bad- 
og omklædningsfaciliteter. Derudover vil vi i vinter (dec) færdiggøre gulvarbejdet i træningssalen – 
Hvilket er afhængigt af arbejdskraft fra medlemmerne.  
 
Jakob Engbæk og Allan Petersen mente at klubben var for sparsommelige ved ASR overfor 
frivillige, primært overfor hjemmeværnet. Dette vil blive vurderet vil Amager Strandpark Rundt 
2010.  
 
5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Der var ingen kommentarer til dette, hvorefter forslaget 
blev vedtaget.  
 
6. Indkommende forslag 
Der var ingen indkommende forslag. 
 
7.      Valg  
a. Formandens – Ulla Stuart. Modtog genvalg og blev enstemmigt Valgt. 
b. Sekretær – Peter Hersted. Modtog genvalg og blev enstemmigt Valgt. 
c. Bestyrelsesmedlem – Maja Kristensen. Modtog genvalg og blev enstemmigt Valgt. 
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8.       Vintersæsonens program 
Ulla Stuart fortalte om vinterens program som omfatter:  
• Gløgg og æbleskiver den 6. dec. kl. 14 
• Julefrokost den 12. dec. kl 13 
• Orienteringsløb (se hjemmeside) 
• Vinterræs (se hjemmeside) 
• Tøsetræning (se hjemmeside) 
• Arrangement i februar-marts måned – hvis bestyrelsen opfordres til det. 
 
Allan Petersen tilføjede at der vil være handicap-løb hver tirsdag kl. 19:00. Vi starter uge 45. I år vil 
der være forskellige distancer.  
 
9.        Eventuelt 
a) Informationspunkt v/Jakob Engbæk 
Jakob berettede om Amager Øst lokalplan. Der afholdes et arrangement for lokalområdet d. 5. 
november 2009 om brug af kysten og vandet. Efterfølgende er der et midtvejs møde d. 12. 
november 2009. Bestyrelsen tilkendegav at ville deltage i dette.  
 
Eventuelt - resterende 
John Ludwig takkede for Formand Ulla Stuart præsentation og visning af film på Ediths og egne 
veje. John Ludwig udviste endvidere stor taknemmelighed for arrangementet.  Dertil ønskede John 
Ludwig tillykke til Ulla og Helle med VM guld ved Masters. 
 
Formand Ulla Stuart fortalte at bestyrelsen ser på klubbens forsikringer og fortalte hvad klubbens 
situation er pt.: 
DIF har opfordret sportsforeninger til at se på deres forsikringer og har udarbejdet en aftale med 
Tryg. Aftalen omhandler næsten alle værdier, hvortil der bl.a. er specificeret kajakker og lign. Tryg 
har givet tilbud er på mellem 8.000 kr. til 18.000 kr. p.a. Beslutningen om hvorvidt Sundby 
Kajakklub skal købe en ny forsikring og i givet fald hvilken, bliver en bestyrelsesbeslutning. 
Formandens indlæg var en orientering til klubbens medlemmer.  
 
Lene Eifer syntes at det var dyrt. Normalt er kajak dækket af egen forsikring, hvor medlemmet 
bærer selvrisiko. Lene Eifer spurgte også om klubben har vi fået stjålet kajakker før. 
Ulla Stuart svarede at den dyre forsikring dækker både klubbens og medlemmers kajakker, ved 
både tyveri og transportskader. Dertil er der ingen selvrisiko. Klubben vil ikke miste det store, rent 
økonomisk. Klubben har haft en del transportskader og har en enkel gang oplevet indbrud hvor 
mange kajakker har ligget rundt omkring på området og i vandet. Forhold som disse har klubben 
selv dækket indtil nu.  
 
Jonas Kaspersen nævnte at han mister en del ting i klubben, bl.a. tøj, GPS o.l. 
 
Karina Hornshøj var af den opfattelse at en sådan forsikring giver tryghed. Der er mere hærværk og 
kriminalitet end tidligere, og den etablerede offentlige sti bagom klubben vil måske øge risici for 
indbrud - hvorfor det kunne være fornuftigt med en sådan forsikring.  
 
Søren Petersen nævnte at nogle forsikringer dækker kajakker, men ikke alle. Derfor bør medlemmer 
selv undersøge dette.  
 
Per Melbye var af den opfattelse at den nye type forsikringer var ok, idet klubben har været ude for 
at uheld. Per tilføjede endvidere at man ikke kan være sikker på at egen forsikring dækker.  
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Heidi Lind syntes at tilbuddet lød ok, da hun ikke kunne finde selskab der dækker egen båd under 
transport. 
 
Jakob Engbæk sagde at det er en god ide at have forsikret klubbens kajakker i forhold til 
ansøgninger og sponsorer og de dyre kajakker vi søger tilskud til. 
 
Peter Hersted tilføjede at klubben har 2 nye dyre både, og at det er vigtigt at få dem forsikret.  
 
Allan Petersen spurgte om klubben har en brandforsikring.  
Ulla Stuart svarede at det har vi og at det vil fortsætte på en på en separat forsikring. 
 
Lene Eifer spurgte til erfaringer fra andre klubber.  
Ulla Stuart svarede at det er et emne på DKFs årsmøde hver eneste år. De forsikringer vi nu ser på 
er udarbejdet specifikt for kajakklubber. Derfor bruger vi ressourcer på det. Den vi ser på bliver 77 
kr. pr. medlem p.a.  
 
Peter Hersted nævnte at hvis Tryg ikke lever op til hvad de lover vil det være at skyde sig selv i 
foden, da vi vil sige det til andre klubber. 
 
Søren Petersen spurgte på muligheden for et bokssystem til nøgler. Klubben står flere gange ulåst 
om sommeren. Andy Ludwig svarede at vi har erfaringer med at en sådan boks vil blive brudt op og 
at medlemmer desuden har pligt til at låse efter sig.  
 
Søren Petersen spurgte til en varmepumpe i stuen. 
Jakob Engbæk sagde at han ved ansøgninger primært er gået efter gratis ting, og at en ny 
varmepumpe nok bedre kan betale sig i dameomklædningen.  
 
Allan Petersen spurgte om brænde i stuen er til alle.  
Ulla Stuart svarede at det må bruges til hygge efter et sportsligt ærinde. 
 
Peter Hersted overrakte herefter pokalen for flest roede km af en junior-roer til Marc Lund Olsen. 
Marc har fra 1. oktober 2008 til 30. september 2009 roet 3.336 km.  
 
Dirigenten og gav ordet til formanden som takkede for god ro og orden. Herefter sluttede 
generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub. 
 
/For referat: Peter Hersted 


