Referat af Ordinær Generalforsamling 2011
Ifg Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Kasper blev valgt
2. Formanden aflægger beretning:
Kommentarer:
fedt at så mange ror (MarianneK).
Ang. Vinterbaderne: Mikael KL: Er det ikke korrekt at de ændrede fællesudvalgsvedtægter skal godkendes
af klubbernes generalforsamling?, så skal de vel godkendes her? Kaltoft: ja, men klubbernes bestyrelse kan
administrativt godkende.
Mette: Vinterbaderne fylder meget, bruger ikke håndklæder og lukker ikke døren mens der er tændt i
saunaen (energifrås). Pia pointere: at vinterbaderne skal overholde vores husregler. Marianne B: at det er
utilstædeligt at de render nøgne ud. Uwe: vores ”pædofil” regler siger jo at man skal være tildækket. Kaltoft:
Vi har muligheder for at gribe ind i følge fællesudvalgsvedtægterne kan enkeltpersoner som overtræder
reglerne smides ud af klubberne. Pia: Vil meddele vinterbaderne at det er nødvendigt at de følger
husreglerne. Kaltoft: i morges (19/11) var de kun nøgne ved selve broen.
Uwe: energifråset må begrænses f.x i form af trænernøgle som kan slå døren fra. Kaltoft: Den lille krog på
døren sikre også udluftning og er aftalt at være tilstrækkeligt, men hvis døren står åben i lang tid på der ses
på andre løsninger som at slå døren fra.
ClausBo: Vi skal derudover tage beslutning om stavgængerne kan inkluderes i fællesudvalget – er der nogle
som tale imod? Kaltoft: Det er rart at der kommer flere på forskellige tidspunkter. Kulturel variation er godt
og vigtigt, så det ses på positivt at klubhuset bruges aktivt. ClausBo: vi skal dog være forsigtige med slid på
huset. Kasper: vi vil gerne sikre et reelt brug af huset, så selv hvor fx sejlklubben er reduceret på medlemstal
er det godt med flere brugere, hvilket er et argument overfor kommunen. Der kommer ikke taler imod
stavgængernes inklussion.
Kaltoft: Arrangementer i klubhuset styres via ”jollehavn kalenderen” som kan findes på klubbens webside.
Har vi gamle rostatistikker? MarianneK: på hjemmeside ligger der for nogle år tilbage. Michael KL har
derudover gamle klubblade hvor yderligere data kan genfindes.
Beretningen tilsluttes.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kommentarer:
Tilgodehavende i år er primært fra TdG hvor egenbetalning ikke er talt med i regnskabet hvis de har betalt
efter 30/9.
Bådparken er også opgjort pr 2011 (selvom der står 2010 på listen), der er dog ikke værdisat på enkeltbåde.
Hvis de værdisættes til 5000/båd bliver det til ½mio, og vi er forsikret for 1mio.
Ungdomstilskud dækker både direkte kommunetilskud og tilskud til ½kajak
Ialt lidt mere indtægt end budgetteret for 2011
Større udgift end budgetteret for børne startgebyr og kørsel-børn pga de mange konkurrencer
Mindre end budgetteret forbrug af turtilskud fordi få søger
Administrations udgifterne dækker primært blad og DKF.
Vedligehold af anlæg: i år er der købt extra mange nøgler + der var kommet en fejlfaktura som først er
korrigeret i næste års regnskab.
Konto fællesudvalget: Indtil nu er der nogle ting som burde være betalt fra fællesudvalget som reelt betales
af kajakklubben fordi det er mest smidigt.
Konto rengøring: den store udgift til betaling af rengøringen betales fra fællesudvalget.
Hjælpermiddag: udgifter til inviterede hjælpere i forbindelse med standerhejsningen dækkes her
Bladudgift: skal vi virkelig have rigtigt blad i forhold til elektronisk. Diskussionen har været oppe før og det er
en GF-flertalsbeslutning at bibeholde papirbladet. Kasper vil indføre frivillig framelding af papirblad
Regnskabet godkendes
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. Vi er 24 stemmeberettigede tilstede + 2
brevstemmer

1: ang Fuldt års kontingent ligegyldig hvornår man indmelder sig.
Kommentar: Vil det også gælde folk som melder sig ind sent på året. Vi mener det er billigt at være medlem i
vores kajakklub (600,- for junior, 1000,-for senior). Kassereren: medlemsflow er primært de nye i foråret +
enkelte dripdryp. Det er dog værst administrativt hvis medlemmerne skal have kontingent retur for måneder
ved udmelding midt i året.
1 nyt stk 4a: samlet pakkepris for introduktionskursus.
Kommentar: hvad hvis man fortryder tilmelding Svar: bordet fanger
Kommentar: Kan man ikke være medlem uden at blive frigivet Svar: Nej vi vil kun have frigivne som
medlemmer. Kommentar: hvis man som forældre ønsker at være bestyrelsesmedlem fordi man vil arbejde
for sine børns klub. Svar det kan man faktisk ikke som reglerne er. ClausBo: nogle ”børne”klubber har
forældreudvalg, men det mener vi ikke er nødvendigt da flertallet af medlemmerne er voksne.
21 stemmer for forslaget + 2 brevstemmer: Vedtaget
2: Bestyrelsen er bedt om at fremsætte forslag om indførsel af Seniorkontingent – Bestyrelsen støtter ikke
umiddelbart forslaget men vil gerne have det op til diskusion
Knud: vi snakker ikke om seniorer i konkurrence sammenhæng men senior tænkt som Pensionist.
Mette: andre steder hvor dette gælder har man samtidig indført fx tidsbegrænsning så man kun må bruge
anlægget særlige dage.
Inger stemmer for: Ikke vedtaget
3: ang. Kontingent vedtagelse
Bestyrelsen forslå fastholdt kontingent, men at selve indmeldelsesgebyret bortfalder.
Instruktionsprisen fastsættes som én pakkepris
Kommentarer til 2012 budget:
Ny Elite konto oprettet til KraftCenterKøbenhavn udgifterne
Gitte: hjælpere kunne sagtens bruge flere penge
Michael: Konto 102 børnekørsel bør opskrives så det afspejler sidste års forbrug
23 stemmer for + 2 brevstemmer: Vedtaget
5. Valg til klubbens tillidsposter.
• Formand Pia Gulstad – Genopstiller (2år) Valgt
• Claus Bo Jensen – Genopstiller (2 år) Valgt
• Jacob Gulstad – Genopstiller (2 år) Valgt
• Suppleant Miguel Valls – Genopstiller (1 år) Valgt
På valg er ligeledes:
• Revisor Michael Nørrelund villig til genvalg: Valgt
• Revisorsuppleant (1 år) Michael K.L. opstiller og er valgt
• 2 poster til fællesudvalget (Poul Nymark og Kristian Kaltoft-Sørensen) Pia: der er desværre sket en Fejl,
idet vi kun har én post ud over formanden med de nye fællesudvalgsregler. Kaltolt er villig til genvalg: Valgt
6. Eventuelt.
Michael KL/Henrik Strøberg: sauna betjeningspanelet bliver for varmt når der skrues helt op, måske pga
dårlig isolering. Dette vurderes som en potentiel risiko for brand. Henrik Strøberg vil forsøge at udbedre ved
at flytte panelet. PT fungere saunaen. Det er observeret at slidet på saunaen er større end normalt,
formodentlig pga høj temperatur.
Knud/Strøberg/Michael: Vintergymnastikken er dårligt besøgt. Punktet figurere ikke på web’en. Der skrives
ny reklame til bladet og web
Kristian: stort slid på både og veste. Skal vi gøre mere for rengøring og vedligehold. J.Chr. : mange både har
skader i spidsen formodentlig fordi den kan komme i klemme i bro-samlingen. Måske også ved indsætning af
både i skuret og på traileren.
Lone: kan man sætte noget på broen så man ikke glider når der er is (metalnet, tæpper). Jacob G: en
sandkasse hvor man selv kan strø sand ved glat bro kunne være en løsning. Kristian: der har også i
fællesudvalget været tale om et midtergelænder, men det håber vi ikke bliver nødvendigt. Uwe: broen er
vores kajakbro, og hvis vinterbaderne ønsker en anderledes må de selv bygge

Nils: Hvad er Status for energirenovering. Pia: HHM har sendt tilbud for skift af ruder samt isolering af loft
(udefra) til kommunen og afventer deres accept og igangsættelse af projektet. Pia skulle blive holdt
orienteret
Knud: Tilbud om chokoladekursus til klubbens medlemmer fredag d. 2 dec vil blive annonceret på web’en
Kasper: tak for god ro og orden og ordet gives videre til Lisette og Julefrokosten.

