REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN
DEN 5. OKTOBER 2008
1. Valg af dirigent
Kasper Østerbye blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning
Bestyrelsens beretning for sæson 2007-2008
Kajakklubben Esrum Sø er en rigtig dejlig klub! Jeg håber at klubbens medlemmer er tilfredse med
den godt arbejdende bestyrelse som også i den kommende sæson vil søge at arbejde prioriteret i
henhold til vores nye vision.
Visionsarbejdet skal bringe klubben frem og sikre at klubben fortsat er et godt sted at samles.
Visionsprocessen har vi fået hjælp til fra DIF, og i samarbejde med DIF er alle klubbens medlemmer
(med email) blevet opfordret til at give deres besyv med i en spørgeskema undersøgelse.
Undersøgelsen er opdelt i kategorierne: Aktiviteter, Organisation, Kultur, Ledelse og Målgrupper. 31
fik tilsendt spørgeskemaet, og rent gennemsnitligt er deltageren i undersøgelsen Mand, over 42 år og
almindeligt klubmedlem. Kikker man på gennemsnits svarene, er man Enig eller Delvis enig i alle
spørgsmål der f.eks lyder:
Vore aktiviteter er tilpasset klubbens nuværende medlemmers ønsker
Der er tilfredshed med kvaliteten af de nuværende aktiviteter
Klubbens faciliteter til træning er tilfredsstillende
Klubbens kontingentpolitik passer fint til aktivitetesniveauet
Alle i klubben får de nødvendige informationer
Alle i klubben er venlige overfor hinanden
Det administrative serviceniveau er højt
Enkelte punkter i spørgsmålene stikker dog ud, idet der er en del som er uenige i at Klubbens formål
er kendt af alle medlemmer, at Klubbens mål er tydelige og at Klubben har en beskrevet årsplan.
Det vil vi naturligvis gerne gøre bedre, og efter en del snak og diskusion i bestyrelsen er vi kommet
frem med følgende vision, som vi (så fremt vi bliver genvalgt) har tænkt at arbejde videre med at
implementere de kommende år.
Kajakklubben Esrum Sø skal være en klub i fremdrift med masser af sportslige og sociale aktiviteter,
hvor folk er glade for at komme.
I første omgang har vi valgt at arbejde med følgende emner
Fremdrift: Etablere vision og formidle denne. Uddannelse af trænere
Sportslig: Ungdomsafdeling. Træningshold. Work-shops & interne kurser.
Socialt: SøndagsBrunch. Klub-aftener. Klublokalet.
Når vi senere skal fremlægge budgettet, kan man diskutere om visionen afspejles. Dertil skal siges at
budgettet blev lagt i forbindelse med regnskabetsårets start, og det er tanken at vinteren og foråret
skal anvendes til at arbejde med konkrete planer og ikke mindst lave udkast til budget for ønskede
aktiviteter. Næste års budget vil afspejle nye tiltag som påregnes at være drifttunge, men som I ved
(når Kasper har fremlagt regnskabet om lidt) så er klubben ikke i nogen dårlig forfatning, så behov for
økonomisk indsats allerede i dette regnskabsår finder vi nok også ud af.

I gennem året har der naturligvis været en del aktiviteter, som jeg her vil ridse kort op.
Børneholdet har i år kørt på stort samme måde som tidligere år. Vi har dog i større grad forsøgt at få
børnene med til stævner. Vi var til Danske Bank Cup i Sorø med 11 børn og en pæn medalje høst, så
havde vi Anton og Mette som er U14 med på Td Gudenå og klarede sig rigtig flot. Senest havde vi fire
med på Mølleåens Blå Bånd hvor alle roede et flot løb.
Første weekend i september var vi på vores hyggelige tur til "vores ø" i Lagan, det er altid en god tur
med mange deltagere.
I år har vi prøvet at lave et ungdomshold, hvor alle børn i princippet skulle være frigivet for at ro med.

Vi har haft Susanne Findsen til at komme hver anden uge og det har virkelig givet de unges teknik et
spark fremad. Desvære har Susanne ikke haft tid efter sommerferien og samtidig må det erkendes at
der nok skal være en voksen tovholder hver uge, for at holde de unge på sporet.
Vores børnebegyndere som starter med en vinter i svømmehallen, er alle blevet habile roere, den
ivrigste med over 200 km på kortet.
Vi har 10 børnebegyndere klar til næste år, som starter efter efterårsferien, et næsten rent pige hold
med tøser fra 9 til 13 år.
Vi mangler i høj grad nogen som kan tage sig af ungdommen (over 14 år), så hvis der er nogen som
har lyst eller emner, så sig frem.
Af nyt materiel kunne børneholdet ønske sig et par kajakker at vokse i og evt. en letvægts Lavvu, som
også resten af klubben kunne have glæde af.
Unge – Polo er desvære smuldret pga manglende træner/leder støtte. Flere unge har de seneste år
fået træner kurser, men uden en samlende leder har det ikke fungeret. Jørn har gennem de seneste
år forsøgt at få nogle andre til at tage ansvar for ungdommen, men opgaven er ikke grebet endnu.
Måske har vi stadig mulighed for at bruge og fastholde enkelte af de unge som hjælpere, hvis
opgaverne struktureres mere og hvis vi får en leder/tovholder.
I vinter har vi aflyst polo-tiderne i svømmehallen.
Medlemmer generelt: Vi havde 388 medlemmer ved sidste opgørelse til DKF, dermed må vi siges at
være en af de større klubber i Danmark. Kajak er jo populært i disse år, så vi har mange nye som
gerne vil på voksenbegynderhold. I år (sommer sæsonnen) har der været 3 begynderhold hvor Jacob
G., Frederik Roed og Jimmy har været de bærende instruktører, og heldigvis har det ikke været noget
problem at skaffe hjælpere.
Fremtidsudsigterne ser ud til at mange fortsat gerne vil lære at ro, så spørgsmålet er hvordan de
fastholdes i klubben og om vi som traditionel forening kan tilbyde atraktive alternativer til det at ro helt
på egen hånd og det at motionere på timebetaling i et kommercielt træningssted. Jeg læste for nyligt
at pendulet er ved at svinge, så det om 5-10 år vil være umoderne at prioritere sig selv som enkelt
individ, og anses for IN og overskudsagtigt at være del at et større fælleskab – som foreningslivet jo i
grundform er. Vi håber at flere og flere af medlemmerne vil være moderne i vores forening.
Anlæg og materiel har jo været tunge arbejdsbyrder det sidste år, men nu kan vi nyde det nye
bådeskur, at nøglesystemet er fuldt udbygget, at klubhuset er forbedret med trægulv og pænere
møbler og ikke mindst at bådeparken er under opnormering. Der er stadig ønsker og fremtidsplaner
især til båd-moderniseringen der vil kræve en del af budgetterne de kommende år . Egentlig mener vi
i bestyrelsen at klubhuset, omklædningen og området giver gode forhold for klublivet, men
forbedringer og hyggelige tiltag vil vi bestemt søge at inddrage i de kommende års arbejde.
Aktiviteter: Der har været nogen deltagelse ved løb, og fra medalie høsten ved TdG og Mølleåen, kan
man sige at hvis bare vi gider stille op, så får vi også præmier med retur – vi er bestemt ikke dårlige
set i forhold til resten af ”kajak-danmark”. Der har været positive tilbagemeldinger på vore afholdte
Trim stævne (Unicef donation), selvom vejret ikke var med os iår. Fremover skal vi finde en ny
KanojakTrim-tovholder såfremt det arrangement skal fortsætte. Ture arrangeret af og for havkajak
interesserede er velbesøgte, og havkajakkerne er indtil videre de eneste med struktureret
vintertræning i form af rullestue-timerne i svømmehallen.
Handikap turneringen er jo vores trækplaster om sommeren, og igen iår havde vi mange deltagere.
Reglerne blev ændret lidt for denne sæson, der har været flere ufrivillige vandgange end tidligere år –
men måske skal det ses som gode indslag der holder diskusionerne livlige i omklædningsrummene.
Tiltag så flere opstiller i handikap og løb, kunne være i form af træningshold, flere K2-mandskaber og
”mentor”ordning hvor nye bliver grundigere introduceret til løb og bliver snakket mere med efter hvert
løb – er noget af det vi har snakket om i bestyrelsen.
Orienteringsløb har de seneste år været en lidt hemmelig klub i klubben. For den
kommende(igangværende) vintersæson er det forsøgt at inddrage flere nye. Det er iøjeblikket ikke
faldet på plads hvordan eventuel støtte til kørselsudgifter eller startgebyr skal håndteres.
Ergometer/romaskiner er jo herlige vintertræningsudstyr hvis ikke man er til ture på det kolde vand.
DKF forsøgte sidste vinter at lave en net-konkurrence i denne diciplin, og det kunne også være noget
for os at sætte mere i system for den kommende vinter sæson.
Dette var så beretningen for 2008 sæsonen.

Dirigenten spurgte herefter om beretningen kunne godkendes af forsamlingen.
Ingen indvendinger.

Debat
Kim åbnede debatten med at udtrykke håbet om nye visioner for bestyrelsen, bl.a. at arbejde på at
tiltrække flere unge til klubben ved eksempelvis at foretage en markedsføring på
ungdomsuddannelserne hvor gratis adgang til klubben kunne være med til at skabe interesse.
Christian bemærkede hertil, at der for at få ungdomsgrupper ind, nok ville være behov for en ændring
af vedtægterne.
Der var endvidere enighed om, at der med den store tilgang af nye medlemmer bør iværksættes
nogle yderligere tiltag for bedre at fastholde nye medlemmer.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet udviste et underskud på kr. 5.653,88 (budgetteret til – 48.500)
Egenkapitalen er steget med ca. kr. 30.000 til kr. 223.978,15, hvilket skyldes, at alle gamle nøgler er
afskrevet og at der er lavet 280 nye nøgler a kr. 150.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Budgettet skal ikke godkendes, men er bestyrelsens forventninger til næste år.
Næste regnskabsårs budgetterede underskud er estimeret til - kr. 124.500.
Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat ændringsforslag til vedtægterne.
På generalforsamlingen befandt sig 20 stemmeberettigede.
De 2 første forslag drejer sig om ændring af regnskabsåret, som skal gå fra 1. oktober til 30.
september, samt om afholdelse af generalforsamlingen, som foreslås at finde sted i november eller
december.
Forslaget om ændring af regnskabsåret blev enstemmigt vedtaget.
Et ændringsforslag om afholdelse af generalforsamlingen i (alene) november fik 18 stemmer, og blev
således vedtaget. Dvs. at december udgår som generalforsamlingsmåned.
Endvidere blev det vedtaget, at indkaldelse til generalforsamling finder sted efter skriftligt indkaldelse
og annoncering.
Tredje forslag til vedtægtsændringer angik indførelse af helårskontingent samt opkrævning af
kontingent for private både.
Efter en debat stemte 19 for et helårskontingent, 1 imod. Forslaget vedtaget. Derimod stemte 10 imod
og 5 for kontingent for private både. Dette forslag forkastet.
Fjerde forslag vedrørte kontingentfritagelse for bl.a. bestyrelsesmedlemmer.
For stemte 3, imod stemte 7. Resten undlod at stemme. Forslaget blev således forkastet.

5. Valg til klubbens tillidsposter
Bestyrelsen har i år bestået af Pia Gulstad (formand), Carsten Skovsbøg (næstformand), Signe
Friberg, Jacob Gulstad, Jacob Dan Jensen, Jacob Wieghorst, Arne Pedersen og Birgitte Buch

(suppl.)
Carsten Skovsbøg genopstiller ikke. Posten er vacant.
Birgitte Buch genopstiller ikke. I stedet valgtes som suppleant René Brandt.
Jacob Dan Jensen, Jacob Wieghorst og Arne Pedersen genopstiller og blev valgt for 2 år.
Revisor Marianne Bjørn og revisorsuppleant Jørn Mathisen blev begge genvalgt
Klubbens medlemmer i Fællesudvalget Pia Gulstad, Kristian Kaltoft og Poul Nymark blev tillige
genvalgt.

6. Eventuelt
Poul indledte med at foreslå, at der i fremtiden var flere præmier til uddeling ved handicapturneringen
end den nuværende ene præmie. Der var enighed i forsamlingen om, at der skulle tages hånd herom.
Uwe oplyste i forbindelse med annoncering vedr. svømmehallen og bestilling af billetter at man skal
sørge for, at nogle bruger svømmehallen om søndagen. (80 billetter er bestilt). Uwe foreslog
endvidere, at klubben burde overveje at deltage i 24- timers løbet i Hvidovre i juni næste år.
Michael spurgte til status på klubbens elektroniske rokortsystem og henviste til Holte, hvor systemet
er i brug. Hertil kunne Marianne oplyse, at vort program ikke kan ændres pt. og at systemet i Holte
faktisk går ned, når sæsonen først er gået i gang.
Christian foreslog, at klubben indførte en elektronisk forum/gæstebog med adgang til for alle at
fremkomme med ris og ros, forslag og kommentarer.
Kasper foreslog en vintersæsonkonkurrence op til det hvide hus og retur, kaldet ”Isbjørnen”. Kasper
vil købe præmien.

Generalforsamlingen afsluttedes med dirigentens tak for god ro og orden.

