
 

Forårsgeneralforsamling i Sundby Kajakklub 29. marts 2016 
Til stede: 27 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen 

Referent: Annette Elmue 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstillede Lars Klingenberg som dirigent, og han blev valgt uden 

modkandidater. 

Dirigenten indledte med at takke for valget og konstatere at generalforsamlingen er lovligt 

indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Herefter blev dagsordenen læst op, og der var ingen 

kommentarer til den. 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
Protokol fra forrige generalforsamling har været tilgængelig på klubbens hjemmeside. Der 

var ingen kommentarer, og protokollen blev sendt til afstemning og godkendt. 

3. Formandens beretning 
Formandens beretning blev på mødet fremlagt mundtligt på baggrund af en powerpoint-

præsentation. 

 

På skrift ser den således ud: 

Sportslige aktiviteter 

 Vinterræs – pæn deltagelse 
 O-Løb – lille, men stabil deltagelse, nr 6, 7, 8 og 46 
 URO-træning i salen – 2 gange om ugen 
 Og så er ”Pyramiden” også kommet i gang 

 

Projekt klubhus 2016 og frem 
Hvad har vi på listen: 

 Afklare muligheder for kloakering – ’Just do It’ 
Tilbud fra Taxbøl VVS: ~100.000 kr (minus el-arb) 

Dialog m. Kommunen og Sundby Sejlforening 

Fremlægges under ’Indkomne forslag’ 

 Etablering af terrasser 
 Udbedring af forgrunden  

 

I prospektet står følgende om etape 7: 

Etape 7: Udendørsarealerne opgraderes med terrasser, ny bådebro og gummibelægning i stier 

mellem bådehaller. Der laves ”højtvandsvæg” 

som azobé-flagevæg og skråningen mod Øresund indrettes med ”siddebroer” på skråning. 

Mulighed for indretning af udendørs køkkenfaciliteter og forskønnelse af beplantning. 

 

Bestyrelsen mener det er kandidat til Klubhuspuljen 2016! Projekt til > 250.000 kr. 

Arkitekterne Haslev&Kjærsgaard kunne evt. udarbejde et forslag. 
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Amager Strandpark Rundt 
Formanden fremviste årets løbstrøje, som i år bliver grå med lyseblå tekst. 

 

Diverse 

 Instruktion af nye   
Business as usual – Annette Elmue tager ansvar. 12-15 nye, åbent for overflyttere 

 Vi er 147 medlemmer 
 Kun få manglende kontingenter (minus egenansvar for udebliven for 

pligtarbejde som ingen indbetalte) 
 Masters marathon VM i Brandenburg 13/14.sep  

Nyt K2-mix 

 Vi etablerer elektronisk roprotokol, rokort.dk, oprettelse 2.000 kr, 185 kr pr. md. 

 

/beretning slut 

 

Kommentarer til beretningen 

 

Der var følgende spørgsmål og kommentarer til rokort.dk:  

Henrik meldte sig til at finde pc og en måde at have den hængende/stående på. 

 

Der var en opfordring til at fastlægge en procedure for oprettelse af nye både da et medlem 

har været i en klub tidligere der brugte systemet, og her var det et problem at mange både 

blev oprettet to gange eller flere. 

 

Der blev spurgt om der i rokort.dk er en påmindelsesfunktion til den enkelte roer hvis 

vedkommende har været på vandet i en vis tid, men bestyrelsen vidste ikke om funktionen 

findes i systemet. 

 

Der blev opfordret til at ergometrene bliver oprettet som en båd i rokort.dk især af hensyn til 

vintersæsonen. 

 

Øvrige kommentarer til beretningen: 

Der blev spurgt til om Amager Strandpark Rundt-udvalget har brug for flere hænder til at 

løfte opgaver. Svaret er at der vil blive brug for praktiske hænder op til løbet, og at der nok 

skal blive skrevet ud om det. 

 

Der blev spurgt til medlemsantal og hvorvidt vi har en smertegrænse i forhold til budgettet. 

Svaret er at vi budgetterer med 120 medlemmer i forhold til det budget der er lagt, og det er 

bevidst lagt konservativt for at sikre balance i økonomien. I forhold til at søge penge er det 

naturligvis rart at kunne vise at vi er mange medlemmer. 

 

Formandens beretning blev sendt til godkendelse og blev godkendt. 



 3 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab 
 

Der er ingen bøder for efterårsarbejdet idet folk ikke frivilligt har indbetalt bøder for 

manglende deltagelse. 

 

Festerne har givet pænt overskud. 

 

Omkostninger til bestyrelsesmøder og generalforsamling dækker også deltagelse i DKF’s 

årsmøde 

 

Ca 30.000 tanken alene 

 

Der er kun købt pagajer i år, men ingen kajakker. 

 

ASR gav et mindre underskud på ca. 13.000 som skyldes at der blev indkøbt nye numre til ca 

17.000 kr. 

 

Det reelle driftsoverskud er knap 52.000 

 

Vedr. balancen: Kommunen har åbenbart glemt at vi har bygget nyt hus, så husets ejendoms-

værdi er anslået som det gamle. 

 

Der var følgende spørgsmål til regnskabet:  

Reparation af kajakker: der er foretaget reparationer af kajakker, men det er tilsyneladende 

ikke bogført under denne post ligesom der er en større beholdning af materialer. Det er 

bogført under reparation og vedligeholdelse. 

 

Regnskabet blev sendt til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 

5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde 
Bestyrelsen havde ingen forslag til ændringer, og der var ingen forslag fra forsamlingen. 

Bødestørrelsen forbliver derfor uændret 
 

6. Indkomne forslag 
Der var indkommet to forslag som blev behandlet et ad gangen. 

Forslag 1: Forslag fra bestyrelsen om optagelse af et rentefrit lån hos DIF til dækning af 
udgifter til etablering af kloakering. 
 

Vi har fået tilbud på etablering af kloak. Bestyrelsen lægger op til at klubben selv stiller 

50.000, og derudover tager et rentefrit lån hos DIF til de resterende 100.000 (inkl. en buffer 

for uforudsete udgifter). Lånet løber over 5 år og vil være tjent hjem over en kort periode da 

tømning af kloak i dag andrager ca 30.000 om året. Der er stadig vedligehold på en kloak, så 

vi kan ikke bringe omkostningerne i nul, men forventer dog at reducere meget markant. Da 

etablering vil ske gennem sejlforeningen, så er der også spørgsmål om at inddrage dem i 

forløbet. 

 



 4 

Bestyrelsen kan ikke sætte klubben i gæld uden generalforsamlingens godkendelse, hvorfor 

dette forslag er fremlagt. 

 

DKF har garanteret for lånet og DIF har allerede tilkendegivet bevilling af det. 

 

Vi mangler tilbud til det elarbejde der skal etableres i forbindelse med kloakken (strøm til 

kværn og pumpe). Selve kloakken koster ca. 80.000 plus moms. 

 

Forsamlingen havde følgende afklarende spørgsmål:  

Er kapaciteten nu stor nok, sådan at vi ikke skal bekymre os om overbelastning af systemet? 

Svaret er at det er tænkt ind. 

 

Hvis det koster under 150.000 hvad gør vi så? Svaret er at vi tager lånet under alle 

omstændigheder, færre udgifter vil komme den daglige drift til gode. 

 

Hvad med den nuværende tank? Svaret er den stadig skal være der da den vil fungere som 

pumpetank hvorfra vandet pumpes videre til kloakken. Hvis den ikke skal bruges, så fylder vi 

den op med sand, vi kan ikke grave den op da den er alt for stor og tung. 

 

Hvornår forventer vi at det er færdigt? Bestyrelsen forventer at kloakering er klar til 

sæsonstart. 

 

Hvad er levetiden for sådan et kloaksystem? Det vides ikke, men det vil bestyrelsen 

undersøge af hensyn til om der på et tidspunkt skal renoveres (og hvilke økonomisk 

konsekvenser det vil få). 

 

Hvem kontakter relevante myndigheder? Formanden har kontakt med kommunen, som i 

øvrigt skal godkende arbejdet. 

 

Har man forsøgt en beregning af evt merforbrug fordi folk ikke længere vil tænke over deres 

forbrug? Bestyrelsen har ikke aktivt forholdt sig til dette spørgsmål, men vil formentligt 

stadig opfordre til korte bade. Vandforbruget skal dog øges med 400% hvis business casen 

ikke holder. 

 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget i den fremlagte form med overvejende flertal. 

 

Forslag 2: Oplæg til model for udlån af klubben til private medlemsarrangementer 
På efterårets generalforsamling havde bestyrelsen fremlagt et forslag til regler for udlån af 

klubben til medlemmers private arrangementer. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev 

nedsat et udvalg bestående af Christina Feldborg, Sascha Nicolaisen og Lars Klingenberg der 

skulle udarbejde flere forslag som der så kunne blive taget stilling til på denne 

generalforsamling. 

 

Lars K præsenterede forslaget der bla lægger op til en kategorisering af arrangementer der 

skal ligge til grund for en prioritering hvis der er flere ønsker om arrangementer på samme 

tid.  
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Dirigenten delte den efterfølgende debat op i en fase med afklarende spørgsmål, herefter 

holdningstilkendegivelser og først derefter konkret afstemning og evt mod- og/eller 

ændringsforslag. 

 

Der var følgende afklarende spørgsmål til det fremsendte forslag:  

Hvem kan ændre et evt vedtaget forslag? Forslagsstillerne mener at kun generalforsamlingen 

kan tage stilling til ændringsforslag. 

 

Hvordan ser forsikringsbestemmelserne ud når det er et lukket selskab? Hvem dækker hvis 

huset brænder ned fordi man glemmer at slukke et stearinlys? Forslagsstillerne havde ikke 

tænkt det ind, men der var enighed om at det skal afklares forsikringsmæssigt. 

 

Herefter åbnede dirigenten for holdningstilkendegivelser, af hvilke der var følgende: 

 

1. Det skal ikke være muligt at der afholdes to private arrangementer i samme weekend 

2. Skal kun frigivne medlemmer have mulighed for at låne klubbens lokaler? 

3. Skal bestyrelsen have mandat til at ændre retningslinjerne? 

4. Det skal stadig være muligt for medlemmer at afholde arrangementer hvor alle klubbens 

medlemmer inviteres på alle tidspunkter af hensyn til klubbens øvrige aktivitet (en 

mulighed der ligger udenfor ideen i dette forslag) 

5. Man låner kun klubstuen, private arrangementer inkluderer ikke træningssalen af hensyn 

til udstyret, og heller ikke områderne omkring kajakkerne 

6. Der skal være en form for betaling 

7. Der skal tages hensyn til de weekender hvor der er vinterræs 

8. Det bør være først til mølle med bestyrelsens vurdering 

9. Der skal være mere fleksibilitet på datoer 

10. Det beløb der skal betales for at dække udgifter, skal være afhængigt af 

arrangementskategori 

11. Kun medlemmer kan låne huset 

 

På baggrund af debatten, opsummerede dirigenten de kommentarer der kan indarbejdes i 

forslaget i den form det er fremsat i uden at det kræver ændringsforslag: 

 Det forsikringsmæssige skal afklares, det bør dog ikke stå i vejen for en evt godkendelse 

idet vi kan tage forbehold for væsentlige forsikringsissues. 

 Forbud: fester må ikke finde sted i bådhus eller træningssal. 

 Anvendelse af træningssal kan ske under hensyntagen til arrangementet og dets forløb 

 Kun et arrangement pr weekend 

 Det skal præciseres at ’medlemmer’ skal skrives ind, og man skal være frigivet og ikke 

være i restance 

 

Debatten havde indeholdt en række kommentarer der ikke umiddelbart kan indarbejdes i det 

fremsatte forslag, og som derfor skal stilles som egentlige ændringsforslag: 

 Betaling: administrationsgebyr på 1.000 kr 

 Bestemmelse af weekender: kun 1 weekend om måneden (men ikke på forhånd fastsat), 

og bestyrelsen må ud fra de gældende regler trække lod om hvilken weekend i en bestemt 

måned der får arrangementet 

 



 6 

Der blev stemt om hvorvidt det fremsatte forslag skal falde: 

 Stemmer for at forslaget skal falde: 6 

 Stemmer imod at forslaget skal falde: 9 

 Blanke stemmer: 9 

 

Forslaget faldt dermed ikke, og forsamlingen gik videre til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag 1: Der blev stemt om et ændringsforslag imod betaling på 1000 kr: 

 Stemmer for: 17 

 Stemmer imod: 1 

 Blanke stemmer: 6 

 

Ændringsforslag 1 blev godkendt, og det skal dermed koste 1000 kr at låne klubben. 

 

Ændringsforslag 2: Der blev stemt om hvorvidt udlån af klubben ikke sker i faste weekender, 

men blot én weekend de pågældende måneder. 

 Stemmer for: 14 

 Stemmer imod: 0 

 Blanke stemmer: 9  

 

Ændringsforslag 2 blev vedtaget, og udlån af klubben kan således ske på en ikke på forhånd 

fastsat weekend i de udpegede måneder. 

 

Således blev forslaget om regler for udlån af klubben til medlemmernes private 

arrangementer godkendt med tilføjelse af at det skal koste 1000 kr samt at lån af klubben er 

fleksibel i forhold til hvilken weekend i de udpegede måneder, klubben kan udlånes. 

Forslaget blev desuden vedtaget med forbehold for afdækning af de forsikringsmæssige 

forhold der påvirker detaljer i forslaget. 

 

Det vedtagne forslag omfatter dermed følgende bestemmelser for udlån af klubbens lokaler 

til medlemmers private arrangementer: 

 

Udlånsperiode og pris 

Sundby Kajakklubs lokaler kan lånes af et frigivet medlem (ikke i restance) af klubben i én 

weekend i hver af månederne januar, februar, marts og november. Månederne benævnes som 

en periode i det år vinterperioden ligger (november 2016 samt januar, februar, marts 2017 

benævnes således udlånsperioden 2017). 

 

Lokalerne kan lånes lørdag eller søndag. 

 

Medlemmet pålægges et administrationsgebyr på kr. 1000,- for lån af klubben. 

 

Kategorier 

Arrangementer kategoriseres i fire klasser: A, B, C og D. Ansøgninger til arrangementer i 

klasse A prioriteres over B, C og D. Ansøgninger til arrangementer i klasse B prioriteres over 

C og D og så fremdeles. Er der indkommet rettidige ansøgninger (se herunder) til samme 
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weekend i samme klasse trækker to medlemmer af bestyrelsen lod mellem de indkomne 

forslag. 

 

Følgende arrangementer er mulige: 

 

Klasse A 

- Bryllup 
- Barnedåb/navngivningsfest 
- Konfirmation/non-firmation el. tilsvarende 
- Kobber-, sølv-, guldbryllup, etc. 
- 100 års fødselsdag 

 

Klasse B 

- Runde fødselsdage 
- 75 års fødselsdag 
- 18 års fødselsdag 
- Svendegilde 
- Afsluttet videregående uddannelse 

 

Klasse C 

- Andre fester el. arrangementer for medlemmer (fx fødselsdage, afsluttet 
ungdomsuddannelse, polterabend, anden lejlighed) 

 

Klasse D 

- Arrangementer for medlemmers familie. 
 

Mærkedagen skal ligge indenfor ± et år fra afholdelsen. 

 

Ansøgning 

Ved lån af lokalerne skal ansøgning sendes til bestyrelsen (skema udarbejdes). Ansøgningen 

skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar året før udlånsperioden. Eksempelvis skal 

ansøgning til arrangement i november 2017 samt januar, februar og marts 2018  

(udlånsperiode 2018) foreligge inden 1. januar 2017. Kommer der ikke ansøgninger inden 

denne dato udskydes deadline til 1. juni. Er der fortsat ingen ansøgninger, kan der frit søges 

frem til senest 1 måned før datoen og der skelnes således ikke til kategorien. I denne periode 

gælder ’først til mølle’ princippet. Herefter bortfalder muligheden for at låne lokalerne helt. 

 

Så snart der er truffet afgørelse om, hvilket arrangement, der skal afholdes meldes dette ud af 

til klubbens medlemmer via hjemmesiden og datoen er således fastlagt. 

 

Karantæne 

Har man afholdt et arrangement, har man ikke mulighed for at låne klubben i to 

udlånsperioder efter afholdelsen. Har man fx holdt et arrangement i udlånsperioden 2017 kan 

man først låne igen i udlånsperioden 2020. Man kan dog frit ansøge, da karantæne ikke 

effektueres såfremt der ikke er andre udlån.  

 

Karantænen opretholdes selvom det bookede arrangement aflyses. 
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Oprydning, skader på inventar mm. 

Man afholder selv alle udgifter til oprydning og rengøring. Lokalerne skal efterlades opryddet 

og rengjort inden kl. 12 om søndagen for et lørdagsarrangement og inden kl. 24 for et 

søndagsarrangement. 

 

Sker der skader på bygning eller inventar, er man selv forpligtet til at afholde udgifterne for 

udbedring af skader. Bestyrelsen forestår udbedringen. 

 

Bliver der ikke gjort tilstrækkelig rent pålægges en afgift på kr. 500,-. Det er bestyrelsen, der 

egenhændigt vurderer, om der er rengjort tilstrækkeligt. Deres afgørelse kan ikke ankes. 

 

Øvrige forhold 

Udlånet er begrænset til fællesarealet inkl. gang, toiletter og køkken. Derudover må 

udendørsfaciliteterne (terrasse, græsareal for og bag) benyttes under eget ansvar. Det er ikke 

tilladt at befinde sig i træningslokalet, værkstedet eller kajakhallerne. 

 

De ovennævnte områder er i tidsrummet for udlån forbeholdt det medlem, som har lånt 

lokalet og der er således begrænset adgang for medlemmerne. Ligeledes kan hverken 

bestyrelsen eller andre medlemmer disponere over lokalerne. Øvrige medlemmer kan dog 

benytte træningslokalet samt omklædningsrum under hensyntagen til arrangementet. 

/slut  

 

Regelsættet vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 

7. Valg:  
Til bestyrelsen: 

 Næstformand: Andy Ludwig modtog genvalg. Andy blev valgt uden modkandidater 

 Kasserer: Ruth Stefansen modtog genvalg med opfordring til at klubbens medlemmer 

tænker over om ikke det snart er på tide at finde en yngre og mere moderne kasserer. 

Ruth blev genvalgt uden modkandidater 

 Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard modtog genvalg. Han blev genvalgt uden 

modkandidater 

 2 revisorer: Nina Mortensen modtog genvalg og blev genvalg. Desuden blev Lene Eifer 

genvalgt 

 3 roudvalgsmedlemmer: Her blev Annette Elmue, Ebbe Møller og Connie Møller 

genvalgt 

 Festudvalg: Sandra Nidløse modtog ikke genvalg på grund af rejse, Katrine Pingel og 

William Rouat blev genvalgt, og de kan trække på øvrige kræfter  

8. Fremtidig virksomhed 
Følgende aktiviteter er umiddelbart på programmet: 

 Handicap starter d. 10. maj 

 Instruktion af voksne begyndere 

 Amager Strandpark Rundt 

 løb generelt 

 kloakeringsprojektet  

 rokort-implementering  
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Næstformanden fremlagde drifts- og aktivitetsbudgettet for 2016. Det ligner meget sidste års 

regnskab, dog fremskrevet i forhold til planlagte aktiviteter i år, bla etablering af kloak der 

betyder lavere omkostning til tømning af tank. Vi regner med at købe to kajakker. På 

indtægtssiden budgetterer vi med den nuværende medlemsskare. Låneprovenu fra DIF til lån 

til kloak er regnet ind som indtægt i år. Vi ender med et lille overskud på 12.000 kr. 70%  af 

budgettet er drift, den resterende del kan bruges i forhold til aktivitetsprioritering. 

 

9. Eventuelt 
Det blev foreslået at årsplanen indeholder en dato for julefrokost. Der skal selvfølgelig tages 

hensyn til festudvalgets størrelse. Man kunne også opfordre nybegynderne til at arrangere en 

julefrokost, så ville de også have en aktivitet henover vinteren. 

 

Der blev reklameret for Stafet for livet. Der er arrangementer rundt omkring hele sommeren, 

i Hvidovre Kajakklub kan man ro kajakergometer og indsamle penge. HvK vil gerne holde 

ergometeret kørende i 24 timer den første weekend i september.  

 

Der blev spurgt til pligten for vedligeholdelse op langs vejen. Svaret er at det er en 

kombination af skolehaverne og Sundby Sejlforening. Vi må godt selv klippe grene der 

hænger ind over vejen, selvom vi selvfølgelig ikke har lyst. 

 

Der blev spurgt til rengøringslisten. Der skal nok komme en ny for 2016. 

 

Der blev opfordret til ikke at flytte på spejlene i træningssalen da de nuværende er skrøbelige 

og nemt splintrer. I samme omgang var der en påmindelse om ikke at gå ind i træningssalen 

med udendørssko. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden som replicerede 

med at takke dirigenten for at føre forsamlingen godt igennem debatten omkring de 

indkomne forslag. 

 

Derpå sluttede generalforsamlingen af med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub. 

 

/slut 


