Beretning 2010.
Kajakklubben Esrum Sø’ bestyrelse har i indeværende år bestået af Jacob Gulstad, Jakob Dan Jensen, Claus
Bo Jensen, Lene Klausen, Arne Pedersen, Rene Brandt og Pia Gulstad, samt den meget aktive supplant Jane
Stenberg. Vi har forsøgt at lede klubben til alle 349 medlemmers bedste interesse, og håber på fortsat
opbakning i arbejdet. Ud over vores daglige virke i klubben har bestyrelsen varetaget klubbens interesser
ved repræsentation i HSI, Esrum Sø‐brugerråd og DKF.
Jeg har tit hørt mig selv sige at KKES er en rig klub, men har på det seneste lovet mig selv fremover at tilføje
at vi kun er rige fordi så mange laver frivilligt ubetalt arbejde i klubregi, istedet for at vi betaler os fra
arbejdet. Derfor vil jeg gerne i denne beretning fortælle hvor omfattende det frivillige arbejde egentlig er –
og så håber jeg ikke at alt for mange efterfølgende føler sig glemt.
Først og fremmest må jeg fremhæve ungdomstrænergruppen! Jeg har bemærket at der holdes 3‐4 friuger
om året, men derudover står 2‐5 voksne parate hver uge året rundt til at træne vores børne og
ungdomsroere. Uwe og gruppens ”arbejdsuge” består typisk af 1‐2 eftermiddage med ro‐træning, aftener
med styrketræning, vinterfredage med undervisning i svømmehallen, overnatnings”seancer”, sommer
weekend ture og kørsler til diverse konkurrencer året rundt, plus planlægningen af det hele. Det bliver
altså til rigtig mange timer for klubbens børn.
Hvert år markere vi skiftet mellem sommer og vinter med også at skifte bro. Den slags sker jo ikke af sig
selv, faktisk er mindst 5 mand igang over og under vandet for at knokle med at af og påmontering af
broelementer, nedspuling af pæle og dirigering af kranen. Ofte kræver elementerne en vis renovering og
vedligeholdelse for at kunne klare endnu en sæson, så vi alle kan glædes over fastmonterede gummilister,
flydere under vinterbroen og stabil landgang. At det så er mere reglen end undtagelsen at arbejdet
indbefatter en yderst kold vandgang gør kun at vi andre burde huske endnu mere på rosen for netop dette
arbejde.
I år har vi (haft) et stort projekt med renovering og udvidelse af motionsrummet. Materialerne er indkøbt
men alt det manuelle arbejde med nedrivning af gammel spærkonstruktion og væg, udgravning til
fundament, støbning, opbygning af ny tagkonstruktion, væg – nu med vindue – og al den invendige
finpudsning af vægge og lofter, er udført som frivilligt arbejde hvor Arne har været tovholder. Det har
krævet ca 15 weekenders arbejde, og er båret igennem af en lille gruppe hårdt arbejdende mænd.
Arbejdsweekenden i juni koordineres sammen med sejlklubben og heldigvis kommer der næsten altid en
pæn gruppe folk og hjælper med grundrengøring, malerarbejde, småreparationer, general oprydning og
renholdelse af arealerne. Det er jo sådan at klubhuset og arealet faktisk er kommunens, men vi varetager
den daglige drift og vedligeholdelse og kan kun få reelle omkostning til ex maling dækket.
Vokseninstruktion hvor 2‐3 hold af voksne begyndere introduceres til kajak og trænes i sikkerhed og
rofærdigheder blev i år styret dels af Jane som havde al kommunikationen med de nye, og dels af Jimmy og
Frederik som ansvarlige for instruktionen. Dertil kommer en god håndfuld hjælpeinstruktører som er med
til hver instruktionsgang. I modsætning til børnene, slippes de voksne løs efter ca 2 måneders træning –
hvis ellers de kan frigives – og skal derefter ro videre på egen hånd. Det har flere gange været diskuteret
om vi ville få en bedre fastholdelse ved at have længere instruktionsforløb, men vi har vurderet at det vil

være endog meget svært at få flere instruktører til at binde sig for længere forløb, så lige så snart roerne er
sikkerhedsmæssigt forsvarlige at sende ud på egen hånd slippes de reelt fri.
Handikap afviklingen trækker jo mange aktive roere, også udefra, til hver uge i sommermånederne, og er
nærmest blevet en institution i klubben. Jytte har, på jeg ved ikke hvilket år, afsat hver onsdag aften til at
styre slagets gang, og har altid et opmundrende ord til alle roere. Dertil kommer så det faste job Marianne
har med at indtaste tider og publicere resultaterne – som ligger klar indenfor få timer. Jeg synes det er en
fantastisk service de to damer yder!
Kasserer og medlemsadministration har vi heldigvis Kasper til at styre. Med 349 medlemmer og et hav af
aktiviteter året rundt, er der altid masser for ham at holde styr på, og når han klare det så godt er det jo
nemt at være bestyrelse.
Havkajakinstruktion er jo en ny konstruktion som har fundet gevaldig indpas og givet Esrum Hav et
nationalt ry som det er svært at komme udenom. Jeg vil gerne indrømme at vi søfolk gennem flere år har
forsøgt at negliciere hav‐folket, men måtte erkende at ikke mindst i de kredse er det frivillige engangement
stort. Det er rigtig dejligt at se hvordan arbejdet tager form og det er oven i købet lykkedes at skaffe
fondsstøtte til materiel.
Bladet skrives jo ofte af de samme folk som arrangere og/eller instruere forskelligt arbejde i klubben. Men
hele det store arbejde med at sætte bladet flot og læsevenligt op, og sørge for at det bliver publiceret står
Munk’sene for.
Web løsningen er i trykke hænder hos Claus Munk, og alle spørgsmål om nye upload eller rettelser bliver
effektueret umiddelbart. Det er fantastisk service Claus yder, og selvom han er hurtig er det tydeligt at der
ialt bruges mange timer på denne funktion.
Rokortsystemet er jo også udviklet af Claus Munk, og det er sørme mange salte sild værd. Vi har i en del år
undersøgt forskellige tilgængelige systemer, og Claus har taget det bedste fra hver og designet et system
som helt passer til vores klubs brug – og jeg har allerede hørt efterspørgsler fra andre kajajkklubber.
Hardware til systemet er doneret af velvillige medlemmer, så vi har ikke købt meget mere end en lang
skærmledning og en kabelbakke, hvorefter opsætningen naturligvis også er sket med frivillige hænder.
Nøglesystemet giver en god sikkerhed i klubben og har sikret os mod misbrug fra ikkemedlemmer. Bestyrer
af nøgle udlevering, til både sejlklub, kajakklub og de nye stavgængere og vinterbadere, samt vedligehold af
systemet er Anders Barts’ post.
Organisering af ture for nye turroere eller for garvede havkajakfolk organiseres naturligvis også af frivillige
kræfter. Det er netop den slags arrangementer som for folk udenfor klubben til at synes vi er en attaktiv
klub at være medlem af, en klub med overskud og initiativ.
Gymnastik er efter at have været uddødt et par år, atter kommet på tapetet med ihærdig organisering fra
Henrik Strøbergs side. Vi er jo så heldige at kommunen stiller faciliteter til rådighed for os om vinteren, så
det er fantastisk at kunne lave et gymnastik‐tilbud gratis til alle klubmedlemmer hver mandag hele vinteren
igennem.

Svømmehallen bliver ligeledes flittigt brugt i vintermånederne, og koordinering af tider med bademesteren,
fordeling af adgangskort og organisering af alt praktisk omkring bådtransport og opbevaring af udstyr i
container er alle vigtige elementer i at den slags tilbud fungere i praksis. Det vigtige her er jo som for alt
andet frivilligt arbejde, at nogen skal tage initiativ og bruge tid på at organisere kræfterne så de mange kan
nyde.
O‐løb organiseres af klubber fra den gamle Københavnskajakkreds. Her er Dot en vigtig parameter i hele
organiseringen, og selvom hun vist ikke er medlem af klubben mere, tager vi gerne æren for at hun
oprindelig kommer fra KKES og stadig laver arbejdet som vores repræsentant.
Vores årlige konkurrence KanoJakTrim trækker i omegnen af 100 deltager hvert år, så det er naturligvis et
større logistikarbejde at få arrangementer til at fungere så godt. I gennem årene har vi fået lavet en ret lang
dosmer seddel, som beskriver opgaverne og deres fordeling over det meste af et helt år frem mod
afviklingen af konkurrencen i august. Uden en god organisator og rigtig mange frivillige hænder og velvillige
sponsorer ville det aldrig blive den succes som det er. Vi har igen iår fået meget ros for afviklingen og det er
herligt at se deltagere vende tilbage år efter år.
Bådindkøb og især vedligehold af bådparken er en større opgave, som Wieghorst har styret med fast hånd
de seneste år. Desværre har han flyttet teltpælene tættere på København og vi har faktisk endnu ikke
fundet en afløser. Så det er vist tydeligt for alle at dette punkt savner opmærksomhed, men vi må også
være ærlige og sige at opgaven ikke just er lille. Bestyrelsen har afsat penge til at reparationer kan købes,
men organiseringen af opgaven er alligevel omfattende.
Køkkenombygning, udskiftning af stern og reparationer af alt fra brofag til porte eller nybygning af
udendørs borde og lægning af gulv er vi så heldige at Poul og JørgenChristian ofte kan lokkes til at udføre,
og det er altså ikke få timer de to herre lægger for klubben.
Klubbens indtægter er årligt i omegnen af 300.000, som I vil se i regnskabet, og heraf er der hvert af de
seneste år gået 100.000 til nyt materiel. Alligevel har vi haft råd til at tage penge til et helt nyt nøglesystem,
en hel ny bro og nybygninger – og det er derfor jeg ofte referer til klubben som rig, ikke fordi vi indsamler
mange penge, men fordi vi passer på dem vi får og har råd til at bruge dem på store ønsker. Det ville aldrig
fungere hvis vi skulle betale alt for mange håndværkere timer eller købe os til serviceydelser. Så sluttelig en
stor samlet tak til os selv fordi at det lykkes. Jeg har tyvstjålet et citat fra Walt Disney som står på mit
tastatur: Remember the Magic begins with you. Det synes jeg fint siger at det er Din indsats som starter
processen og som binder enderne sammen til den gode historie – som kajakklubben Esrum Sø også er.
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Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 20. november 2010
Referat:
1. Valg af dirigent.: Kasper Østerbye
Dirigenten fastslog at GF’en er lovpligtigt indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning.
Bemærkninger: Kasper siger at vi formår at indvolvere mange andre end klubbens bestyrelse i det
frivillige arbejde. Ingen yderligere bemærkninger
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Sidste års regnskab gav ikke underskud på 5000dkr som fremlagt på seneste GF, men efter
opgørelse af km til TdG blev det reelle underskud 7000dkr i år 2009.
Regnskabet skal fremover også indholde oversigt over bådparken, muligvis også med km
opgørelse, og med opgørelse af købsår på både.
Medlemsantal kan opgøres til fremtidige regnskab.
Trim gav mindre end forventet, fordi vores egne roere i år ikke skulle betale, så der mangler disse
indtægter.
Startgebyrer skal vi være bedre at kontere rigtigt, så især børnenes regnsskab bliver bedre. Vi kan
også registrere kanojaktrim som både ind og ud.
Kørselstilskud er ca halveret i forhold til tidligere år.
Kan containeren købes og blive stående ved svømmehallen? Vi har allerede besluttet at spørge
bademesteren.
Resultatet er overskud på 14000dkr
Regnskabet godkendes.
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
4a: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring i ”§10. Bestyrelsen”
Nuværende tekst:
§ 10. Bestyrelsen.
Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, næstformand samt 5
bestyrelsesmedlemmer.
Valgperioden er 2 år.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, næstformand og de 3 øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
Ovenstående afsnit (med kursiv) foreslås ændret til:
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, 4 medlemmer på lige årstal og 3
medlemmer
på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand og
næstformand.
Begrundelse fremlagt af Claus Bo:
Bestyrelsen synes, at det som i stort set alle andre foreninger vil være mest rigtigt, at man i stedet
for direkte valg til bestemte poster, konstituerer sig når bestyrelsen er valgt.
Man kan også, hvis formand eller næstformand bliver nødt til at trække sig i utide, få besat
posterne
med det samme. Som vedtægterne er nu, kan der gå næsten et år, før man kan få en person valgt
direkte til posten som formand eller næstformand.
Bemærkninger: ”Vil gerne vide hvem man vælger til hvad”

Ændringsforslag fremkommet under GF: Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gange,
4 medlemmer på lige årstal, og 2 medlemmer plus formand på ulige årstal. Bestyrelsen
konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand.
Der findes 25 stemmeberettigede på GF:
Først stemmer vi om hvilket af de to forslaget der skal på valg:
Ændringsforslaget fik 16 stemmer og er dermed valgt
Dernæst stemmes om godkendelse af ændringsforslaget:
24 stemmer for den reviderede vedtægtsændringen og ændringsforslaget godkendes.

4b: Fællesudvalg-vedtægt – udgår pga uafsluttet revision
Pia fremfører baggrunden: Vinterbaderklubben er budt velkommen af fællesudvalget, men
fællesudvalgets vedtægter skal dermed ændres og efterfølgende godkendes på hver klubs først
kommende generalforsamling. Revisionen af fællesudvalgets vedtægter er dog ikke afsluttet og
fremlægges kun til orientering.
Kommentarer: vi skal måske diskutere et maximalt antal medlemmer fordi vinterbadning er en ret
populært og et stort øget forbrug af energi i klubhuset kan forudses.
Vi bør formalisere stavgængernes brug af klubhuset tilsvarende.
4c: Kontingent (foreslag: uændret)
Pia fremlagde budgettet for 2010 til orientering.
Kommentarer: Budget skal opsættes med sidste års resultat istedet for sidste års budget, for bedre
oversigt
Specielt pensionist kontingent (ex 2/3) er et ønske – vil blive diskuteret yderlige i bestyrelsen
Der stemmes om uændret kontingent: ingen stemmer imod hvorved foreslaget om uændret
kontingent vedtages.
5. Valg til klubbens tillidsposter.
Da punkt 4a er godkendt opstilles:
Jakob Dan Jensen – Genopstiller (2år)
Jane Stenberg opstiller (2år)
Kandidat (2år) – Uwe Lundberg
Suppleant – Miguel Valls (1år)
På valg er ligeledes
Revisor – Marianne Bjørn
2 poster til fællesudvalget: Poul Nymark og Kristian Kaltoft-Sørensen
Alle vælges.
6. Eventuelt.
6.1 Pia fremlagde spørgsmål om udsendelse af klubblad elektronisk eller postudsendt – årsag
portostigning, samt at bestyrelsen ønsker GF’s input i diskusionen.
Kasper: Medlemslisten hvorudfra bladet sendes indeholder allerede et hak om man vil eller ikke vil
modtage blad med posten – derfor er det nemt at udvide antallet som ikke vil modtage. I praksis
kommer de trykte blade i en kasse som Kasper sætter labels på . Kasper og Malene’s beregning
viser dog at det ikke bliver dyrere rent porto mæssigt, pga den specielle forsendelses type. Derfor
foreslår Kasper at man selv skal sige hvis man ikke ønsker bladet tilsendt.
Lisette: hvis man omvendt skal sige at man ønsker et papirblad er der måske flere der melder fra
Kasper mener at kontingentet måske er nemmere at inddrive når folk har bladet i hånden, og kan
overbevises om at de skal ro iår
Uwe: vi kan også lave mindre antal udgaver

Marianne: Der er tilgengæld mange som skriver, og tykkere blad koster mere i porto, så få udgaver
vil sikkert koste det samme at udsende som flere.
Bestyrelsen vil tage alle input med i deres videre diskusion af emnet.
6.2 Claus Bo ang. Uautoriserede Motorbåde på søen: Observation af uautoriserede motorbåde
skal gerne meldes til skov&naturstyresen. Der kommer en seddel på tavlen og et skriv i
bladet om hvor og hvordan
6.3 Claus Bo ang. Planlægningsmøde afholdes 11 jan 2011 kl 19
6.4 Arne: Motionsrummet får nyt gulv om 14 dage, men der mangler væv og maling på
væggene + de tunge ting skal fjernes mens gulvet etableres. Derfor mangler der hænder til
denne sidste fase af projektet.
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