REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 21. NOVEMBER 2009
23 deltagere
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 2008-2009

I sommeren 2009 blev KKES og alle andre foreninger i Hillerød spurgt hvor meget tid de frivillige
brugte på klubarbejdet. Formålet var at estimere hvor stor værdi samfundet får af de frivillige, og
resultatet er interessant læsning rent idrætspolitisk. I KKES er det samlede timeforbrug beregnet til
2720 timer for 2008, hvoraf instruktører og trænere bruger i alt 1200 og bestyrelsen ca 520 timer.
Det samlede resultat for 50 af HSIs 54 foreninger er hele 365.967 timer, og beregningen hvis hver
af disse blev afregnet med 120 kr summer op i 43.6 mio kr svarende til 216 fuldtidsjob. Til gengæld
er der også 17.000 medlemmer som har glæde og gavn af arbejdet. Glæde er at glæde andre, og
det er der heldigvis rigtig mange frivillige som dagligt gør i kraft af deres engagement.
Ca 380 medlemmer har KKES og heldigvis betød den omlægning af kontingent inddrivelsen vi
lavede sidste år ikke væsentlige ændringer på det punkt. Vi har også i år haft mange interesserede
nybegyndere både blandt børn og voksne, og med de træner ressourcer vi har, er der stort set
mulighed for alle interesserede i at starte. Indtrykket er samtidig at bådeparken og anlægget er vel
dimensioneret til efterspørgslen, dog kan der være trængsel ved de lette turbåde i starten af hver
begynderhold.
Det seneste regnskabsår har vi indkøbt flere nye både, men samtidig skilt os af med de mest
slidte. Det er bådudvalgets hensigt at skifte ca 6 både hvert år. Desværre har vi set at enkelte af de
nye bådmodeller ikke er så holdbare som ønsket, og der forestår stadig et stort arbejde med at
træne medlemmerne i tilstrækkelig forsigtig håndtering af materiellet, så ressourcerne (både tid og
penge) til reparationer ikke fortsat stiger. Det er håbet at alle medlemmer vil have omsorg nok for
materiellet til at gribe ind hvis man ser uforsigtig håndtering, da ingen kan være tjent med materiel
der er ramponeret eller i sidste ende udgør en sikkerhedsrisiko.
Børneholdet kunne egentlig omdøbes til børne OG ungdomshold. Der er nemlig ved at være en
stabil gruppe af U14 og U16 roere som aktivt holder fast, og med baggrund i de opstartede
styrketræninger vinteren igennem og de extra kaproningsdage er der sket en stor udvikling. Både i
2008 og 9 har der været flot deltagelse af børn ved TdG, hvor der rigtig er mulighed for at teste sin
egen styrke og for sammenligning med ligestillede fra ind og udland. Resultater som henholdsvis
nr 15 og 18 i U16 Drenge, nr 9 i U14 drenge, og nr 7 i K2 drenge i 2009 hvor der i 2008 var plads
som nr 8 og 14 i U14 drenge, nr 7 og 8 i K2 samt nr 11 i U16 piger. Flere af de store piger har
været på efterskole i 2009, men vi håber naturligvis at de kommer tilbage som aktive i klubben
igen. Dertil kommer deltagelse af børn på classic ruten, og mon ikke de er klar til drenge-pige
klasserne til næste år.
Ved DM var Anders og Stefan så langt som semifinalerne i sprinterdiciplinerne og ved
danskebankcup har Frida vundet sin (U12pige) klasse og Anders (U14d) sin + der har været flotte
mix resultater.
Sigurd og Stefan har endvidere været med til testsamling og fået vurderet deres styrker, så de nu
har redskaber at arbejde videre med.
Instruktørerne er i år udvidet med Estrid og Sigurd fra børneholdet som har været på kursus,
sammen med Hanne F. Dertil kommer at 2xMarianne kan kalde sig havkajakinstruktører til næste
sæson.
Vinteren 2008-09 var tæt besat med styrketræning som Henrik S arrangerede, Rullestue i
svømmehallen, O-løb som Dot er tovholder på og deltagere til vinterræs arrangementerne. Dertil
kom de mere hygge prægede brunchsøndage i klubhuset.

Orienteringsløb fik flot samlet tredje plads for herreholdet, 8.plads for gamle drenge hold og
11.plads for damehold sidste vinter. Dertil kommer naturligvis en masse gode enkelt resultater.
Marianne Bjørns ihærdighed ved rulletræningen affødte en DM titel ved mesterskaber for
grønlandsrul.
I regnskabsåret har der været afholdt 2 velbesøgte Trim stævner, og efter bedre styring af
udgifterne er det nu lykkes at få pæne overskud på arrangementet. Vi får ofte ros for vores Trim, så
det er herligt at de forløber så godt.
Handikappen blev i år vundet af Bjarne og Nina efter ihærdig indsats. Jytte skal have stor tak for
endnu et år at have styret slagets gang, og Marianne for at pointberegningen og startlisterne altid
er på plads.
Konkurrencen SøenRundt var i år præget af Kaltofts deltagelse i Berlin maraton, og Poul kunne
derfor mageligt vinde med mere humane antal omgange.
Vi har i regnskabsåret brugt en del penge på den nye bro, og trods lidt begyndervanskeligheder
med håndtering af broen når den skal op og i, er vi meget tilfredse med valget. Til næste år der det
tanken at investere i nyt landanlæg der passer til broen, så håndteringen formodentlig lettes
yderligere.
Det var planen at renovere og udvide motionsrummet, men det har der endnu ikke været kræfter
til. Projektet er dog stadig på planen, og der er igangværende kommunikation med kommunen om
tilladelserne hertil. Specielt vintertræningen vil jo lettes betydeligt hvis forholdene også på den front
er gode og i orden.
Tilbuddet fra Gitte og Christian om teknik træning har været meget efterspurgte og resultaterne
kan ses på handikaplisten, hvor det er tydeligt at flere har smugtrænet og har fået tips til forbedring
af styrke og teknik.
På den administrative og regnskabsmæssige side kan vi fra bestyrelsen kun være særdeles
tilfredse med at sagerne forløber så gnidningsfrit som tilfældet har været de senere år. Det er en
rigtig stor hjælp for driften af en klub som vores, at vi har undgået katastrofer og problemer der
kræver store tiltag. Derfor har det været (forholdsvis) let at overtale flere til at melde sig som
bestyrelseskandidater, når vi kan sige samstemmende at bestyrelsen faktisk ikke har de store
problemer at arbejde med, at opgaverne fuldstændig fordeles efter medlemmernes interesse og at
mødefrekvensen og tidsforbruget er overskueligt – det håber vi selvfølgelig fortsætter !
Debat
Michael:Motionsrummet, hvad er status?
Arne: siden maj er kommunen i Hillerød kontaktet, og det trækker meget ud. Byggesagsafdelingen
har vi ikke hørt fra endnu, men sagen kører fortsat
KØ: HSI kan muligvis være behjælpelig med kontakt
Jchr: sager i en anden forening, er kommunikeret med teknisk forvaltning med god erfaring
Michael: financiering er på plads? KØ: JA
JW: de nye lette både er mere skrøbelige end gamle mere tunge modeller
Michael: Cockpitkanter virker skrøbelige
JW: ja, vi skal passe på at købe for billige både som ikke holder
CBJ: Trænerne ligger meget stor opbagning for dagen hvilket måske er årsagen til at børnene er så
konkurrence
Poul: Trim bør ligge efter kronborg
Uwe: Enig, men har hørt fra andre at det var fordi det blev flyttet at der kom så mange, fordi DM lå
ugen efter
Pia: Det var efter ønske fra bla Kim at vi flyttede trim væk fra kronborgløbet
JDJ: Bestyrelsen har besluttet at vi vil holde et planlægningsmøde i januar, så der fremover kan være
bedre koordingering

KK: deltager antallet viser at kronborg og trim har været gode at adskille
JDJ: DM i maraton er tilgengæld også flyttet, så trim&DM nu holdes samme dag
MB: Godt gået med de mange timer de frivillige ligger
Beretningen godkendes
3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Der står 227000 på kontoen, men egenkapitalen er på 182.600 pga udeståender
KanojakTrim har givet mere end forventet
Indtægter i alt 450.650,Kørsel til børn er betydelig større end forventet pga stort aktivitetsniveau
Udstyr til børn omfatter også instruktør tøj og indkøb af Lavuer (hvor vi skal have refusion fra friluftrådet)
Kørsel til løb og havkajak er blevet højere end forventet, da budgettet ikke har taget tilstrækkelig hensyn til
2xsommer
Vedligehold anlæg og både er højere end forventet, fordi der er lavet så mange forbedringer
Fællesudvalgskontoen er overskredet, fordi kajakklubben køber extra ting som fællesudvalget ikke har
økonomi til – Disse betaler kajakklubben så selv.
Diverse kontoen er i år voldsom stor, fordi TdG for 2008 ikke blev opkrævet, og det er bestyrelsens
beslutning at klubben betaler dette + at TdG 2009 havde en del klubtilskud.
Regnskabet udviste et underskud på kr. -50718 (budgetteret til – 33.000)
Debat:
Michael: Er bådpladskontingent ikke opkrævet?
JG: det blev besluttet sidste år, at vi ikke skulle opkræve
Jchr: Hus-udgifter kan søges hos kommunen
JW: der er brugt 10.000 til skift af blandingsbatterier
Michael: KKES lægger ud for sejlklubben? '
KØ: nej, vi opkræver ikke sejlklubben – fordi vi har forventning om at de ikke har økonomi
KK: 10% er sejlklubmedlemmer og 90%kajakklubmedlemmer. Fællesudvalgets samarbejde er forbilledligt.
Pia: Bestyrelsen vil gerne fortsat sikre at kajakklubben betaler for de extra udgifter som hverken kommunen
eller sejlklubben vil støtte, for at vi fortsat har det høje niveau i klubhuset.
Uwe: Transportudgifter for børn virker meget stort
KØ: Sommerturen er delvist konteret på børneholdet, da der deltog mange børn i turen
MB: køb af 10turskort konteres på én gang, og der er ikke vurderet om udgifterne skal deles på flere konti.
Uwe: Betaling til ture bør opkræves før løbet.
KØ: regnskabet er kun hvilke penge vi har, men der ikke opgjort hvor mange medlemmer og hvilke både vi
har i denne sammenhæng.
CBJ: er vi underforsikrede?
PR: ja, det skal vi have fuldt op på, men det blev justeret for 4-5 år siden
Regnskabet godkendes

4.
Indkomne forslag
Budget og fastsættelse af kontingent
Det fremlagte budget er for 12 mdr, hvor regnskabet var for 15 mdr.
Der afsættes flere penge til startgebyrer for børn, samt for kørselsudgifter børn, for at tilgodese en formodet
øget deltagelse i konkurrencer for U14 og U16
Kørsel for voksne fjernes. Til gengæld indføres startgebyrtilskud for voksne, dog max 500,-/person/løb.
Samtidig indføres TurTilskud. Dette er tiltænkt at være tilskud som kan søges af alle, for dækning af kørsel til
særlige arrangementer, yderligere startgebyr, bro-udgift, udgift til overnatning eller andet. Bestyrelsen tildeler
tilskud efter individuel vurdering.
Udgifter til fællesudvalg har de senere år delvist være betalt af KKES (bla vedligehold af anlæg), og dette
ønskes nu tydeliggjort hvorfor konto for fællesudvalg er forhøjet.
Nyanskaffelser: Der blev ikke lavet den planlagte udvidelse af motionsrummet i 2009, og posten fremskrives
til 2010.
Vi ønsker fortsat at indkøbe et antal nye både.
Kontingentet har været enslydende de sidste mange år, og det er indtrykket at kkes ligger lavt sammenlignet
med andre klubbers kontingent. Samtidig ønsker bestyrelsen fremover at fortsætte fornyelsen af bådparken

samt at styrke mulighederne for unges deltagelse i løb. Bestyrelsen foreslår at kontingentet øges med 100,for voksne til 1000,-/senior/år, Børnekontingent øges fra 575 til 600,- og familiekontingent stiger til 2200/år,
Støttemedlemmer blever 200,- og gæste 650, ellers bibeholdes niveauet.
Debat: Der var mange kommentarer angående ansøgninger om turtilskud, og bekymring om at dette
skulle belaste bestyrelsen unødigt. Konklusionen blev dog at forsøge ordningen dette år, og se
hvordan det går.
Kontingent stigning vedtaget
5. Valg til klubbens tillidsposter
Bestyrelsen har i år bestået af Pia Gulstad (formand), (ingen næstformand), Signe Friberg, Jacob Gulstad,
Jakob Dan Jensen, Jakob Wieghorst, Arne Pedersen og René Brandt (suppl.)
Jakob Wieghorst ønsker at fratræde
Signe Friberg genopstiller ikke.
Pia Gulstad genvalgt som formand (2år)
René Brandt opstiller som næstformand (1 år) og blev valgt
Jacob Gulstad genopstiller og blev genvalgt (2 år)
Claus Bo Jensen opstiller og blev valgt for (2år)
Lene Klausen valgt (i stedet for JW = 1år)
Jane Steenberg opstiller som suppleant (1 år) og blev valgt
Revisor Christian Madsen genopstiller ikke. Michael Nørrelund opstiller og blev valgt for 2 år
Revisor Marianne Bjørn er ikke på valg i år.
Revisorsuppleant Michael K. Lange stiller op og blev valgt for 1 år
Klubbens medlemmer i Fællesudvalget Pia Gulstad, Kristian Kaltoft og Poul Nymark blev tillige
genvalgt.
Signe: det er med vemod at hun trækker sig. Vil gerne sige at JW har ydet et extraordinært stort arbejde.
6. Eventuelt
Klubtøj : ordningen er faldet på plads og giver os rimelige rabatter. Der kommen en e-løsning, og det vil blive
beskrevet i næstkommende blad
KØ: vil bestyrelsen mon sponsere trykket?
Michael: Hvordan er bådudvalget sammensat?
JW: Bestyrelsesarbejdet er ikke særlig tidskrævende, men alle de extra opgaver tager tid. Fremover vil JW
primært arbejde med bådudvalget og reparationer. Udvalget: JW, Uwe, Kim M., Chr.Madsen
Uwe: Bådene i dag er meget lette og dermed skrøbelige. Derfor SKAL vi gøre folk opmærksomme på at
håndteringen skal være forsigtig hvis bådene skal holde i lang tid.
KK: instruktørerne, især på week-end holdene, bør bruge mere tid på håndteringsprocedure, da de nye på
disse hold ikke har særlig lang tid til at opøve god teknik.
Pia: gamle medlemmer er også dårlige til at håndtere
Jane: skriv et indlæg i bladet og forklar ødelæggelserne og korrekt håndtering
JW: Ser primært hakker i spidsen, og at bådene ikke er tørret af for vand indvendigt,
KK: forskellige instruktører ligger vægt på forskellige ting. Specielt de nye EPP krav om selvredning vil være
hårdt for bådene.
JW: Instruktørerne skal naturligvis gøre alle opmærksom på at kun coast line bådene må bruges til
selvredning.
Michael: lang vandslange og minihøjtryksrenser kunne lette rengøringen.
Jchr: Før sæsonnen bør instruktørerne aftale den fælles linie i undervisningen
Michael: Brugere af motionsrummet bør være bedre til at holde orden

Generalforsamlingen afsluttedes med dirigentens tak for god ro og orden.

