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Generalforsamling i Sundby kajakklub efterår 2010                               
 

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 

 
Fremmødte:?? (mange) plus 5 bestyrelsesmedlemmer 

Referat: Peter Hersted 

AL indledte generalforsamling og bød velkommen. 

1. Valg af dirigent 

LE valgt til ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

Dan Hasløv fra Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard præsenterede deres foreløbige udkast til vores 
klubhusprojekt. 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Protokollen blev enstemmigt godkendt uden kommentarer. 
 

3. Formandens beretning 

Ungdomsarbejdet 

Det er helt klart ungdomsarbejdet der har gjort sig mest bemærket denne sæson.  

Det udmærker sig ved at URO’erne har været præsenteret ved sort set alle kortbanestævner, samt 
relevante lange løb. 

Vi kan konstatere at træningen virker, og at beslutningen om ikke at optage flere i 2010 end de i forvejen 
15 unge var rigtig. Det har givet os mulighed for at konsolidere arbejdet med de unge, og modne de 
enkelte i gruppen. 

For Marc og Jonas der i år er rykket op i den hårde U18-klasse var målet sat til at de kvalitativt skulle 
levere deres hidtil bedste præstationer. Imidlertid har de sprængt rammerne for denne målsætning ved 
både at gøre dette, levere flotte placeringer og ved at vise flot selvudvikling gennem en professionel 
tilgang til de løb de skulle ud i. 

Vi har også opnået at Patrick Hartvig-Olsen er optaget på Kraftcenter København (KcK). 



Side 2 af 9 

Fremad kommer vi til at skulle forholde os til økonomi og strategi for ungdomsarbejdet. 

Metal og præstationer 

Danmarks Mesterskaber 

• Bronze til Marc & Jonas K2-200m 
• Bronze til Marc & Jonas K2-marathon 
• Sølv til Ebbe K1 Master 55+ maraton 
 

World Masters - Marathon 

• Sølv til Helle Stuart & Ulla Stuart 45+ 
 

Klubmesterskaber 

• Begyndermester: Louise Lund 

• Dame Senior: Helle Stuart 

• Dame U16: Cæcilie 

• Herre Senior: Andy (200m), Thor (500m og 2500m) 

• Herre U18: Marc L. Olsen 

• Herre U16: Mathias 

• K2-mix: Andy og Jonas 

Peters Hersteds præstationer er værd at nævne, da de er lige under medaljeniveau:  

• DM- sprint: nr. 5, K2-200m med Søren Hyttel 
• Dm Marathon: nr. 4, K2 med Søren Hyttel 

 

Sundby Kajakklub vandt Hvidovre Kajakklubs 24-timers kajakløb. 

Et løb der kræver alle vores talenter ud i planlægning, samarbejde, kajakroning, udholdenhed, sprint og 
kammeratskab. 

Amager Strandpark Rundt 

Vi bestod den ultimative test mht. løbets karakter. Det ekstremt udfordrende vand omkring Midtermolen, 
der gjorde at rigtig mange kæntrede, har ikke forårsaget klager over løbet – snarere tværtimod.  

Vores solide sponsorer - Zippo/Leathermann, e-Boks, Schaumann – er stadig en af grundpillerne i løbets 
succes. Og vi håber på at vi har fået endnu en sponsor ’i kurven’ idet, Hede Danmark ikke har afvist at vi 
kan finde et samarbejde til næste år. 

Regnskabsmæssigt har løbet givet et pænt overskud. (ca. 19.000 kr), inklusiv ca. 3.400 kr fra Zippo-
lotteriet. Pengene skal bl.a skal hjælpe os i basebygge-arbejdet, i form af leje af begge telte, så vi selv 
slipper for det opslidende arbejde med at slå telte op – og ned, og i stedet kan koncentrere kræfterne 
omkring selve løbet. Pengene fra Zippo-lotteriet er ikke adresseret endnu, gode idéer modtages gerne. 

Vi er gået i gang med at promovere løbet internationalt med god hjælp fra folk fra kajakmiljøet, der 
mener vores løb kunne have interesse for den internationale elite. Hvis vi vil dette, kommer vi til at 
forholde os til hvordan vi kan honorere deres deltagelse i form af betalt ophold, præmiestørrelse osv. 
Noget der kan kræve en ekstra sponsorindsats fra vores side. 

Klubhusfornyelse 
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Vi holdt et visionsseminar i maj i en kreativ proces med KBH’s Kommune, hvor vi fik udarbejdet et 
idékatalog ’Det fede klubhus’, et projektinitieringsdokument, og udpeget en række arbejdsgrupper til det 
fremtidige arbejde. På baggrund af dette arbejde har vi igangsat et skitse-projekt, der skal bruges i den 
fremtidige søgning af midler til virkeliggørelse af forbedringerne. Dan Hasløv – som er arkitekt på 
opgaven – har præsenteret sit oplæg. Ved udgangen af året får vi det færdige materiale vi så kan bruge 
til at søge økonomiske midler hos Kommune og andre potentielle sponsorer. 

Vores fokus omkring dette må være at holde momentum og involvere kompetente kræfter i opgaven – 
foruden at spare flere penge op.   

Miljø og energi 

El forbrug - Aflæst juni til juni 

2008 – 9: 11.790 kWh pris 23.233 kr 

2009- 10:  7.489 kWh pris 14.684 kr 

Besparelse 8.660 kr 

Dog er forbruget siden steget, så besparelsen kun er ca. 7.300 kr !!! 

Spar på vandet, brug termostat på varmen og husk at slukke, når du tager hjem! 

Der er købt gas en gang i foråret 2009 og en gang i efteråret 2010, så der spare vi også ca. 10.000 kr/år 

Støtte & Anskaffelser 

Vundet: 

• Miljøpunkt Amager: 30.000 kr. inkl. Moms til projektet ” Projektopstartsmidler til om-/udbygning 
af miljøvenligt klubhus til Sundby Kajakklub” 

• Trygfonden: 12 svømmeveste 
 

Afventer: 

• KBH’s Kommune.:Aktivitetstilskud til u 25 år i 2011 – 20.000 kr  
• Tuborg Grønne Fond: Restaurering af 3 stk. danskbyggede træ-kaproningskajakker  -15.000 kr 

 

Kommende kandidater: Team CPH, Nordea Fonden, Sydbank Fonden -> ungdomsmateriel 

Ro-materiel 

Bestyrelsen har besluttet at vi vil sikre anskaffelse af kajakker til en bredere del af vores aktive 
medlemmer (’kap-motionister’). 

’Nye’ klubkajakker indkøbt  i 2010: 

• Elio marathon kap-k2: 12.000 kr 
• Lancer kap-K1: 3000 kr 
• Tracer semi kap-K1: 7.500 kr 
• Javelin kap-K1: 2.500 kr  

Pagajer: 

• 10 stk.g’power wing (DKF’s puljemidler) 
 

Diverse 

Instruktion: Sædvanligvis prof. instruktionsforløb af årets nye medlemmer. Det har dog ikke været en så 
udadvendt gruppe i år. Det er især overflytterne fra andre klubber der har markeret sig i klubben.  
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Masser af K2-roning: Vi har set en del spændende kombinationer i K2 hen over sæsonen, og også 
spændende opgør ved løb. Det er noget vi glæder os over – og også kan have betydning for indkøb af 
klubbåde fremover, hvis tendensen fortsætter. 
 
Fantastisk Festudvalg: Tak for fantastisk fester gennem sommeren. 
 
Bestyrelsens arbejde har i sæsonen været meget præget af de opgaver vi hver især er forpligtet af 
(instruktion, ungdom, ASR) og vi har derfor ikke arbejdet så meget med klubbens overordnede opgaver. 
Det vil vi gøre her i vintersæsonen, og også investere i at bestyrelsen får arbejdet med interne visioner 
og mål. 
 
Per Michael. Vores gamle klubkammerat (25. års jubilar) er på 2. måned meldt savnet i forbindelse med 
en ferie i Pyrenæerne: Vi må nok desværre indse at han ikke lever mere. Ære være hans minde – vi vil 
savne ham.  
 
Vi er 145 medlemmer. 
/Beretning slut 

Kommentarer til formandens beretning: 

PM spurgte til sensor på lys o.a. for at spare strøm og om ikke der bør være en hjertestarter i klubben.  

Søren W: ”Nu da vores nuværende ungdomsprojekt er kommet i mål, hvad er så vores næste vision?” 
Syntes at det var en god ide med udenlandske roere til ASR.  

JonK: ”Er det muligt at flytte klubmesterskaber til sommersæsonen i 2011?” Foreslog at lave ASR, over 
to dage K1 1. dag K2. 2. dag. 

PH: Som svar til SørenW: Bestyrelsen har bl.a. diskuteret at oprette et kraftcenter, men gået bort fra det 
pga. behovet af mange ressourcer. Trænergruppen for ungdom forventer at optage nye 
ungdomsmedlemmer i 2011. 

AL: Vi har lavet beregning på Uro-arbejdet  og det kræver mange ressourcer, 1800 mandetimer. 

SørenP: Ang. boder til ASR, er det lovligt og kan der komme flere, så der kan tjenes flere penge? 

DF: ASR må ikke bliver for kommercielt for Amager Strandpark I/S, men vi har fået tilladelse alle år. Vi 
har haft andre boder, men har ikke haft stor succes med det. Ellers god ide.  

FleA opfordrede til at vi kører lidt hårdt på kommunen mht. hjælp til nyt klubhus. FleA mente at er 
Komm. ”skylder” os et nyt hus. Vi bør også reklamere for ASR hos kommunen. 

US: Vi går selvfølgelig til kommunen med vores ønsker om nyt klubhus. Det skitse-projekt der er i gang 
hos Hasløv &Kjærgaard skal netop tjene som redskab til at synliggøre vores behov og konkretisere hvad 
vi søger penge til. Jo mere vi handler selv og sætter pæle i jorden, jo stærkere står vi.  

DF: De penge Kommunen tidligere har afsat til nyt klubhus til os, var i forbindelse med en evt. flytning af 
klubben, og penge blev skaffet via ophævelse af fredning og salg af grunde. Dette er ikke længere 
aktuelt, hvorfor kapitalen sandsynligvis ikke længere er tilgængelig.  

HeiJ: Syntes at det var mange halve løsninger oplægget fra Dan Hasløv, men at modulopbygning er at 
foretrække.  

JanB kommenterede at det sandsynligvis var billigere – og nemmere – at bygge helt nyt. 

DF: Vores tanke er at bygge modulvis, og søge penge hen ad vejen. Det kan være lettere at sælge ideen 
til at søge om kapital. Også for at få gennemført noget og ikke vente i mange år.  

JanB: Kommunen har en pulje, de får 25 p.a. og der er ca. 4 der får. Ca. 1 mio. og ned efter.  

MG: Er der fastlagt præmisser for byggeriet, for at det gennemføres? Kontingent, udvidelse af 
medlemsantallet osv? 



Side 5 af 9 

US: Vi har i maj holdt en seminar hvor hele klubben var indbudt til netop at forholde sig til de aspekter. 
Det der kom til udtryk der, var at de fleste i det store hele gerne vil bevare den klub vi har i dag og det 
er udgangspunkter for det arbejde vi har sat i gang. 

HeiJ påpegede at vi på seminaret faktisk talte om at lave endnu et visionsseminar hvor vi skulle arbejde 
videre med den fremtidige klubs rammer. 

FleA påpegede at det nævnte seminar ikke har været slået op på opslagstavlen, heller ikke 
klubmesterskaberne. Det er ikke alle der bruger e-mail. 

SørenW: 3 små klubber på kløvermarken har fået stort tilskud, det må også være muligt for os. 
Bestyrelsen skal på vinderholdet. 

KirH: På seminaret, vi kom ind på emnerne med de ”bløde” ting. Vi har diskuteret dette og blev enige om 
at bevare meget at det og den klubånd vi har i dag.  

DF: Tilslutter sig KirH.  Deltagerne på seminaret var repræsentativt for hele klubben og der er ikke 
besluttet store revolutionerende ting. Alle havde sigte på hvad der er til klubbens bedste. Mange klubber 
er ejet at KBH kommune, det er også en mulighed for os, men der følger betingelser med. Vi vil gerne 
være en privat forening, hvor vi selv bestemmer. Dette skaber nogle begrænsninger.  

Janb fremhævede at vi også skal indregne at vi selv kan lægge arbejdskraft til. 

FleA: Går vi til kommunen vil de nok kræve at vi bliver flere, men vi bestemmer stadig hvem vi vil være. 
Hvis vi har gode kaproere er det nok vejen. 

KirH: Der er flere argumenter for at bevare huset som i dag.  

DitNY: Er skiftet fra KVIK som har et stort flot klubhus med alle faciliteter: De har dog ikke skyggen af 
vores gode klubånd, og det kan være en konsekvens af at udvide medlemstallet.  

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 

4. Oversigt over økonomi 

US: fremlagde økonomi i Ruths fravær. Det blev en kort summering af Ruth’s ord for at vi har balance i 
tingene når kontingentet kommer ind. 

• Vi har haft mange udgifter i første halvår, rep. af gulv, rep af vvs.  

• Vi har købt 4 klubkajakker 

• ASR gav et overskud på ca. 20.000 kr.  

• Vi har haft en besparelse på gas. Vi plejer at bruge for 10.000 kr.  

• Vi har også sparet meget på el. 

MG: Hvad er vores egenkapital 

AL: 2,4. Kassebeholdning er på lidt under 400.000 kr.  

 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Bestyrelsen fremlagde forslag til stigning af kontingent og indskud: 

Senior-kontingentstigning på Kr. 50,- /md. Dvs.  fra Kr. 1800,- til Kr. 2400,- /år. 

Indskud fastsættes til Kr. 1000,-, samt kursusbetaling Kr. 1500,- for instruktionskurset. 
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Anvendelse af kontingentstigningen: 

50% = Kr 25,- /md./medlem = Kr. 300,- /år; øget hensættelse til byggefond. 

50% = Kr. 25.-/ md./medlem = Kr. 300,- /år til drift, materiel og aktiviteter. 

Motivation:  

1) Bestyrelsen ønsker at øge opsparingstakten ifm. Klubhusprojektet. Med den nuværende takt vil vi nå 
målet på Kr. 500.000,- i 2018. Dette vurderes til at være for langt et fokus til at holde projektet i gang 
på. Med forslaget vil vi kunne nå målet i 2014, hvilket vi vurderer, er mere opportunt i forhold til 
fondsøgning, da projektet nu er sat i gang. 

2) Bestyrelsen ønsker at øge niveauet af aktiviteter, samt forbedre standarden af materiel. Selvom vi pt. 
har et lille driftsoverskud, er vi dels sårbare overfor evt. større udgifter og dels giver en forbedring af 
materielparken større udgifter. Dette gælder både i forhold til indkøb og reparation. 

Junior-kontingent foreslås uændret. Juniorkontingentet blev tilsvarende forhøjet i 2008, med baggrund i 
højere udgifter. Imidlertid har vi ændret praksis på flere områder, hvor vi har indført mere 
brugerbetaling, som udligner baggrunden for denne stigning. 

Emnet diskuteres: 

MG: Syntes ikke om ideen at kræve kursusbetaling for instruktionskurset. Synes ikke at det passer sig 
godt i en forening. Instruktion er ikke en kommerciel aktivitet. Alternativet kan vi optage flere og 
refererede til Sønderborg Kajakklub, der tager en masse ind til instruktion hvert år. Det er bedre at 
lægge 100 kr. mere på kontingentet.  

LE: Ok forslag sammenlignet med hvad der sker i området og vi har en god instruktion der er værd ’at 
sælge’. 

DF: Vi har prøvet all in modellen, hvilket opslider instruktørerne, og vi holder ikke på flere. Forslaget er 
modnet gennem flere år, vi har et godt produkt og prøver at være kreative i at hente penge. Kursisterne 
får stadig et rigtigt godt kursus, derfor kan vi tage penge for det.  

JonK: Ark betaler 750 for instruktion og 1.400 p.a. 

AL rettede dette til 2.000 kr. p.a. 

LeiFNY: DF sagde det godt, hvis jeg havde betalt 1.500 i år havde jeg følt at jeg havde fået meget for 
pengene. Det er en kendsgerning at der skal penge ind. Det er ikke unaturligt i betragtning af hvor 
mange timer der er i det.  

SørenP spurgte til om man kan stemme om stigningen når forslaget først er fremlagt på dagen. 

LE konstaterede at det er understøttet i klubbens love.  

SørenW: Vi bør tage 2.000 for kurset og ikke hæve kontingentet. 

AL: Det giver meget mindre forøgelse end 50.000 kr. p.a. 

DitNy: Der bør være et begrænset indtagelse af nye medlemmer, hvis de har betalt 1.500 er det med til 
at fastholde og mindske frafald.  

PerM: Stor stigning på engang, kan dette deles over 2-3 år. Så de andre klubber følger med.   

MichRø: Ros til bestyrelsen, har fuld tillid, men er i chok over fremlæggelse af økonomi. Har svært ved at 
træffe en beslutning da der ikke er en reel oversigt for økonomien. 

PH og AL: Meget af kontingentstigningen er rettet mod byggeprojektet, hvorfor driften stort set er lig i 
dag.  



Side 7 af 9 

MichRØ: Det dækker senior kontingent. Det bør være balance mellem hvem der betaler og hvad der er 
budgetteret til. 

AL: Største slitage er voksenslid på kajakker. URO koster 25 kg i 2010, vi har fået 14.500 kr. plus 
kontingent. Sammenlagt er der et lille overskud på URO.  

TaX: Det er pudsigt at når vi alle vil have nyt hus meget hurtigt, at der så er så stor diskussion om 
betalingen. 

MG: Ingen har sagt at vi ikke vil betale, bare bestyrelsen kan redegøre for præmisserne. Der er mange 
andre måde vi kunne tjene penge til klubben på. 

US: Fordelen med kursusbetaling er at vi kan ’malke en ko’ som er en del af vores naturlige aktivitet og 
hvor vi ved at varen er i orden.  

LE: I andre sammenhænge er kontingent ca. 300-400 kr. pr. måned. I Bankverdenen er der fastsat op 
mod 500 kr i alm. Folks budget.  

DF: Alle gode forslag til andre måder at tjene penge på modtages altid. Send bestyrelsen en mail og 
foreslå hvordan og hvem der gør det. Vi skal også vide hvem der gør det. Bestyrelsen kan ikke klare det 
alene.  

LE: Forslagsstiller kan evt. stille med arbejdskraft.  

LE: Til afstemning: Bestyrelsens forslag eller PerM’s forslag om at lave stigning over i 3 år (ved dette 
forslag stemmer vi kun for et år ad gangen).  

Afstemning faldt ud til bestyrelsens forslag: Forslaget blev vedtaget.  

6. Indkommende forslag 

MaL har indsendt forslag om retningslinier for tildeling af kajakpladser, hvori der også indgå regler for 
hvornår man ikke længere kan have sin plads. 

MaL motiverede forslaget med, at der trods godt arbejde fra bestyrelsens side ikke er pladser nok til alle 
der ønsker kajak, og at en del af pladserne er optaget af passive både. De officielle regler skulle desuden 
give bestyrelsen et redskab til at udskifte disse pladser med mere aktive kajakker. Bilaget om 
retningslinjer skal ikke besluttes i dag. Det er et første udkast, inspireret af andre klubbers regler, og det 
er tanken, at vi laver vores egne retningslinjer, som både tager hensyn til km-tal, anciennitet og evt. 
andre emner efter hvad vi synes. 

Emnet diskuteres: 

AnetEL: Det behøver ikke at være i lovene, men det vil være fint med retningslinjer. 

FleMA. Jeg har helt tillid til at Bestyrelsen har fat om problemet. Vi skal ikke kontrollere hinanden med 
hvad vi har. Bestyrelsen har styr på det. Tidligere var det sådan at man skulle have en båd for at komme 
ind i klubben og der er i øvrigt mange hensyn at tage. Derfor bør det være i bestyrelsens varetægt. 

MarL: Bestyrelsen forsøger at løse pladsbehovet ved at indkøbe flere klubkajakker, men når nye 

medlemmer skal blive ved med at bruge klubkajakkerne bliver der et stort behov for kajakker. Tænker vi 2 

år vil behovet være endnu større. Og vi nye medlemmer har også lyst til at få vores egen kajak på et 

tidspunkt.   

LE: Godt at forslaget kommer i god tid for til at drøfte det. Man kan i en forening ikke kun gøre ting op i 
km. Andre bidrager med andet og er aktive på mange måder. I en forening handler det ikke kun om at 
være aktiv på vandet. Måske er der medlemmer som kun ror og ikke er sociale. Derfor er emnet mere 
nuanceret end forslaget lægger op til.  
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Jan spørger til hvilke og hvor mange kajakker det er der ikke bliver brugt – og hvor man skal flytte 
kajakken hen? 

Marlene: Der kan laves retningslinjer der overkommer det som Lene nævner. En løsning på at flytte sin 
kajak kan måske være at udleje den eller sælge til andre medlemmer.  

MG: Godt forslag, men forstår godt LE’s bekymring. Mener dog ikke at forslaget er vidtgående nok. Hvis 
det skal virke skal der laves en beregning på hvor mange pladser der frigøres, og grænsen for pligt-km 
sættes op til 4-500 km. En anden løsning kunne være at bestyrelsen disker op med en container til 
klubkajakker. Der er ikke klubkajakker nok til at kunne dække behovet. 

PerM: Deler sin kajak med 3 andre personer og løser det på denne måde. 

KirH: Godt forslag. Bed mærke i, at vi kan lave egne regler og vægte det vi synes er vigtigt. Lav et 

pointsystem for hvad man har lavet og roet. (udvalgsarbejde) får eks. 20 point.  

SørenW: 6 nye kajakker kræver at 6 gamle ud skal ud. Klubånden er ikke skabt på 2-3 år, det er gennem 
mange. Hvis min kajak bliver smidt væk, betragter jeg det som at blive smidt ud.  

MichR: Støtter op om forslaget. Der mangler officielle retningslinjer. Tror at bestyrelsen har hovedbrud 
med opgaven og det er svært at gøre alle tilfredse. Forslaget er simpelt og favoriserer dem der ror og 
klubben skal ikke blive museum. Man kan sikre sin kajakplads ved at ro. Det er dem der slet ikke er 
aktive som forslaget er rettet mod, og bestyrelsen skal have et redskab til at administrere dette. Holder 
på at roede Km der tegner pladserne. Flytning af kajakker skal nok løses. Hvor stort er problemet? 

AL: I 2010 har vi kun fået 2 henvendelser om bådplads. Selvom vi vil optimere klubkajak-materiellet, vil 
det forsat være muligt at få en privat kajakplads. Reglen er at man skriftligt søger bestyrelsen, der så 
vurderer behovet på baggrund af ambitioner, antal roede km, og evt. særlige behov. Indtil dato har vi 
kun måtte afvise én ansøgning. 

LeiF: Mener at MaL’s forslag er en prof og moderne måde at tænke på. Har vi overvejet brugerbetaling 
for plads? 

US: Indledningsvis vil jeg understrege at de kajakker der tilhører ’de gamle medlemmer’ ikke skal indgå i 
et evt. regelsæt om km-pligt. De har i mange år præsteret for klubben, både på banerne og i 
klubsammenhæng – og loyalt betalt deres kontingent uanset hvad der er sket af forandringer. Desuden 
optager disse medlemmer ikke mange kajakpladser. Om vi så fremadrettet skal have regler for km-pligt 
er jeg åben for at diskutere, men jeg tvivler dog på at det vil generere flere ledige pladser. Det er mere 
konstruktivt at arbejde med flere og bedre både på vandet. For hver privatkajak der ror 300 km, vil en 
klubkajak ro 3000 km og til glæde for mange flere medlemmer.  

MetNy: Der kan komme forespørgsler til næste år. Nye kan også sidde om 25 år og argumentere for at 
man skal kunne bevare sin plads. Det er derfor i alles interesse nu at få officielle retningslinjer  

SørW: Har stor forståelse for folk der vil have egen kajak. Vi bør udvide så der er plads til flere kajakker.  

SørenP: Begrænsning vil bare flytte og ikke skabe flere kajakker. Flere klubkajakker vil løse mere. Det 
styrker ikke klublivet hvis alt er en konkurrence. Uanset kommer der ikke flere pladser.  

AL: Erfaringer fra ARK er at km-pligt grænsen rykkede sig konstant, er nu på 1000 km p.a.  

MichR: To henvendelser er ikke mange, men der kommer flere ungdomsroere, dvs. der er et voksende 
behov. Klubkajak kan ikke løse problemet alene. Der er flow i klubben, som også burde afspejle 
kajakpladser. 

PH: Svar til LeiF ang. brugerbetaling. Brugere af klubkajakker skulle så også betale mere da de kræver 
mange økonomiske ressourcer, bl.a. ved reparation.  

PH sagde til forsamlingen: Der bliver sagt mange kommentarer om hvordan bestyrelsen agerer som ikke 
er korrekt, undgå venligst dette.  
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DF: Der er nok et behov for større gennemsigtighed i bestyrelsens ageren på området.  

MaL: Spørger om hvad gruppen der har været medlem i 10 år om deres mening – forventer de, at 
kajakpladsen er deres for altid uanset aktivitet? Savner et overblik for at lave oplæg. Vil 
kontingentstigningen også bruges til klubkajak indkøb? 

US: Vi har overblik over alle pladser og hvor meget de anvendes. Vi kan godt offentliggøre det. Og ja 
kontingentstigningen vil også gå til indkøb af flere klubkajakker.  

EbMø: BKC har endnu færre bådpladser end vi har, og det er næsten udelukkende til klubbåde. Til 
gengæld har de mange konkurrence klubbåde og det fungerer fint. BKC har en container og er en god 
løsning til ekstra pladser. 

Forslaget kom til afstemning og det blev vedtaget at en arbejdsgruppe med Malene som tovholder frem 
til forårsgeneralforsamlingen kan arbejde med et forslag om hvordan vi kan optimere/regulere 
bådpladstildelingen. 

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. 

 

8. Vintersæsonens program 

Pga. det fremskredne tidspunkt blev punktet ikke behandlet, men blot klaret med at formanden 
annoncerede at det vil være som de øvrige år. 

9. Evt. 

PH: Uddelte Uro-pokal for flest roede KM går til Marc. Han får 200 kr. til Dansprint 

Ordstyreren takkede for den megen debat og for nogenlunde god ro og orden. 

Generalforsamlingen sluttede med et 6-foldigt leve for Sundby Kajakklub! 

                    


