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Sundby Kajakklub 
 

Generalforsamling forår 2010 

Dagsorden 

Der var 21 fremmødte medlemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer.  

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Lene Eifer (LE) som dirigent og Lene blev valgt. LE takkede for valget og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 
Lene spurgte om der var forslag til andre punkter på dagsordenen, hvilket ikke var tilfældet.  
 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste generalforsamling. Herefter blev protokollen 
enstemmigt godkendt.  
 

3. Formandens beretning 
Formandens beretning – Forelægger som Power Point  
Se det ved at åbne dette link: 
http://www.sundbykajak.dk/sk2/wp-content/uploads/beretningf2010.pdf 

Kommentarer til beretningen: 

PM påtalte at der har været afholdt løbehandicap hele vinteren, på trods af ringe deltagelse. 
PM foreslog at klubben skal have isoleret taget. 

JL kommenterede på forslag om leje af plads af privatkajakker: Antallet af medlemmer uden 
kajak er større end med. Men mange medlemmer bruger klubbens kajakker, dette er ikke 
hensigtsmæssigt, da mange betaler for få.  

Ændring i kaproningsprogram, mange discipliner udgår, vær opmærksom på dette. JL ønsker at 
se så mange medlemmer som muligt til sin 90 år fødselsdags reception.  

PH påtalte at Mix til DM også er udgået. Dertil bør tilskuddet fra Københavns kommune for 
ungdom blive rettet fra 17.000 kr. til 14.500 kr.  

Anette E. Vi har også søgt onside-sport om 2 kap-kajakker. 

AL forklarede at ændringen af discipliner til DM har været en lang proces, der bl.a. omhandlede 
at DM-kort var for langt. Til mange discipliner er der få deltagere. Dertil handler det i høj grad 
om at DM følger det olympiske program. 500m er ude for OL for herre.  

http://www.sundbykajak.dk/sk2/wp
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FA. Spurgte til er processen med byggeriet, er den vedtaget? DF: det er ud fra en erkendelse af 
at der ikke kommer et stort sponsorat. Vi fokuserer på en hel vision, som vi bryder op i stykker. 
Vi når helheden trinvist. US tilføjede, vi ser også hvad andre klubber gør. Rungsted har nyt til 5 
mio. har selv 0,5 og låner resten, med lidt sponsorat. Det belaster budgettet meget. Det 
finansieres bl.a. ved at tage flere medlemmer ind. Det kan blive op til 500 medlemmer. Der er 
ulemper ved at bygge i stykker, vi har nok et højere ambitionsniveau end Rungsted.  

MG hvor meget vil vi finansiere selv. US svarede 10% = 500.000 kr. (ca.). 

KH spurgte til bådleje – Hvad med leje af klubkajakker. AL svarede at der er ikke taget nogen 
beslutning, vi tager en debat. Måske er det mere interessant at hæve kontingent.  

MG foreslog at lave en seddel til ideer til besparelse/opsparing og derefter at afsætte tid nok 
på efterårets generalforsamling. Eks: 5 stemmer og 10 forslag. Der kan være en workshop 
inden fastsættelse af kontingent til efterårs. MR foreslog udlejning af klublokale til medlemmer. 
JL kommenterede at det er ikke til at forudse hvem der lejer, vi risikerer at der ødelægges for 
50.000 kr.  

IA spurgte til om klubben har tilladelse fra kommunens til at bygge. DF svarede at vi skal vide 
hvad vi vil bygge før vi vil søge tilladelse.  

PM spurgte til om de penge der spares på el kan de overføres til byggefonden? US svarede at 
disse er brugt.  

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

MG spurgte til hvad posten startpenge er gået til. RS svarede at den omfatter startgebyr for 
ungdomsafdelingen.  

Herefter blev regnskabet godkendt 
 

5. Fastlæggelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde 
Bestyrelsen havde ingen ændringer. 
 

6. Indkommende forslag 
Der var ingen indkommende forslag. 

 
7. Valg 

Til bestyrelsen, 

- Næstformand, Ditte Fris Pedersen – Modtager genvalg, og blev valgt. 
- Kasserer, Ruth Stefansen - Modtager genvalg, og blev valgt. 
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- Bestyrelsesmedlem, Andy Ludwig - Modtager genvalg, og blev valgt. 
- 2 revisorer, Ida Andersen og Lene Eifer - Modtager genvalg, Ida valgt, Lene, og blev valgt. 
- 3 ro-udvalg, (Anette Elmue, Henrik Taxbøl, Martin Grønbæk), og alle 3 blev valgt. 
- Festudvalg, (Maja, Mette, Marlene, Michael, Bettina) alle blev valgt.  
 

8. Fremtidig virksomhed 
- ASR – 2010 
- Handikap 
- Instruktion - Intro og afsluttende. 10-12 nye medlemmer plus en håndfuld fra andre klubber. 

Åbent hus d. 1. maj 2010. nye medlemmer vil få tilknyttet en Ro-buddy, kom ud af busken.  
o MG spurgte til nye roere og den lave vandtemperatur og foreslog at undersøge DKF om 

dette. DF: Vi tager altid højde for den enkelte situation.  
- URO PH:  

Ungdomsholdet består nu af 14 roere som snart skal på vandet onsdag og søndag. 
Trænergruppen består af 7 trænere, Andy, Jakob E, Bettina, Karina, Jesper, Anette og Peter.  
Den store trænergruppe betyder at kvaliteten af træning på vandet kan forbedres væsentligt, 
da der er færre roere pr. træner. Vores plan er at vi skal til flere løb og flere roere skal med til 
store løb som DM og Bagsværd Regatta. Derfor skal vi i større grad introducere roerne til 
programtræning.  
Udover fællestræning samarbejder klubben med KCK og Neptun. KCK opretter et ”boblerhold” 
til ambitiøse roere, som ønsker at være på KCK. Boblerholdet vil bestå af to hold, et på 
Bagsværd og et ved Amager Strandpark. Dertil vil KCK arrangere åben fællestræning hvor der er 
åben deltagelse for kaproere. Et par af ungdomsholdets roere skal med til dette. Dertil vil 
Sundby og Neptun lave fællestræning for alle ungdomsroer i de to klubber, få at få nye 
oplevelse og måske nye træningskammerater.  
Marc og Jonas er på træningslejr i Frankrig for at toppe til Testregatta i april. De to roere går et 
hårdt år i møde som første års U18. Trænergruppen har alligevel tiltro til at de to vil opnå gode 
resultater i 2010.  
Vores ansøgninger om støtte har igen båret frugt. Jakob har ansøgt Københavns kommune om 
tilskud, hvor vi får ca. 14.500 kr. Denne post forventes at være tilbagevendende hvert år, 
beløbet vil dog variere afhængig af antallet af roere og hvilke aktiviteter de tilbydes. Derudover 
at klubben fået 10.000 kr. af DKF til køb af nye pagajer, takket være Anette og Anette. 
Alt i alt går ungdomsholdet et spændende år i møde og jeg (Peter) forventer at ungdomsholdet 
vil sætte sit præg på klubben i højere grad end sidste år.  
 

- Byggeri AL: Er omtalt i formandens beretning. 
 

9. Eventuelt 
- M fortalte om fest invitation til standerhejsning 
- PM: Lås på hoveddør skal gerne repareres.  
- FL spurgte til hvor han skal henvise til ungdomsroere til hvis der ikke optages nye i 

ungdomsgruppen, evt. til andre klubber? PH svarede at der med stor sikkerhed ikke bliver 
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optaget mange nye ungdomsroere pga. ressourcer i trænergruppen og klubben. 
Trænergruppen vil dog vurdere situationen senere på sæsonen og enkelte tilfælde, da det er 
svært at forudsige udviklingen i ungdomsgruppen. Dertil pointerede PH at det er 
trænergruppen, som suverænt selv bestemmer dette, dog inden for rammer sat af bestyrelsen. 
Trænergruppen vil holde løbende kontakt med Frank Lambert i løbet af sæsonen. 

- JL påtegnede at det er værd at bemærke at bestyrelsen har nogle visioner og gør noget og 
fungerer så godt. Der er bl.a. mange år siden (Aldrig) at har haft en sådan uro afdeling. Vi har 
en rigtig god bestyrelse. Der blev klappen af bestyrelsen.  

- PH viste eksempler på klubtøj fra Craft og Under Armour. PH tager prøver på tøj med en 
tirsdag, så klubbens medlemmer kan se det inden der købes ind.  

- MG spurgte til et budget for klubben, måske for de væsentligste udgifter? Der kan evt. 
vedtages et budget på generalforsamling. US svarede at vi har budgetter for delgrupper  
(Ungdom, instruktion, ASR, materialer og byggeri ) Der har tidligere været lavet et overordnet 
budget, men vi målte os ikke på det. Udgifterne er stort det samme hvorfor det ikke er 
interessant.  

- PM spurgte til kontakten til Falck. RS havde været kontaktet af Falck, der har givet tilbud på 3 
brandslukkere med årlig service i 3 år for 1000 kr. p.a. Bestyrelsen ser nærmere på dette.  
 

Dirigenten og gav ordet til formanden som takkede for god ro og orden. Herefter sluttede 
generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub.  

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20.  

/referent Peter Hersted 

 


