Referat af ordinær General Forsamling KKES nov 2012
1.

Dirigent valgt: Kasper

Kasper konstaterer at indkaldelsen er sket ifølge vedtægterne
2.

Beretning fremlangt af Pia

Når jeg tænker tilbage på det forgangne år i KKES, så er det ordet konkurrence som først falder mig
for. Jeg har sagt ved tidligere lejligheder at da jeg startede her i klubben var indtrykket, at det
primært var en motions-kajak-klub, dog med masser af røverhistorier fra hedengang hvor alle de
voksne mænd som stadig betragter sig selv til at være i deres bedste alder, deltog – og formodentlig
i hukommelsen vandt – alle de konkurrencer de kunne opdrive, men en klub med stort fokus på
naturoplevelser og motion. I gennem de seneste år har vi været så privilegerede at rigtig mange af
vores medlemmer har valgt at lægge mange træningstimer OG at stille op i konkurrencer på
kajakklubbens vegne. Samtidig har vi haft de helt rigtige ungdoms- og hav-trænere som på vanlig
frivillig basis har lagt enorme ressourcer i arbejdet. I et forbund hvor antallet af medlemmer nok er
vigtigt men hvor det at afholde konkurrencer og ikke mindst at opnå topplaceringer er med til at
sætte klubben på dagsordenen, har vi de senere år nået et stadie hvor vores kolleger rundt om i
landet igen holder øje med roerne fra Esrum – og det er jeg rigtig stolt af at være en del af.
Master klasserne i det World Cup som afholdtes på Bagsværd var stærkt besat, så det var fantastisk
godt gået af Knud og Poul at hjemtage medaljer fra stævnet. Havkajakkernes DM i grønlandsrul
blev (selvfølgelig) igen vundet på damesiden af Estrid, og ved den samtidige hav-orienteringskonkurrence fik Jørgen Chr medalje med hjem. DM i kajakmaraton og i sprint resulterede ligeledes
i medaljer til Esrum roere.
I år startede vi en ny tradition med afholdelse af børne-paddle-battle udover vores gammelkendte
KanojakTrim. Begge arrangementer er bestemt noget som bestyrelsen vil fortsætte de næste år, og
vi synes faktisk selv vi er ret gode til at få stablet den slags på benene.
Handikap har vel næsten eksisteret lige så længe som klubben, og er et sommerprojekt så
selvfølgeligt at jeg ofte glemmer at spørge personerne bag om de nu også er friske på endnu en
sæson – men vi er altså rigtig glade for det store arbejde både Jytte og Marianne lægger hver
onsdag. I år blev Bjarne W vinderen. En anden sommer konkurrence som ikke kræver slet så meget
organisering men dog stadig er voldsom tidskrævende er søen-rundt eller snurretoppen, hvor Poul i
år var mest ihærdig og kunne præmieres herfor.
Havkajak er jo andet og mere end rul, og der har igen i år været arrangeret flere ture – som jeg har
fået det refereret, i både koldt og i fantastisk vejr. Det er dejligt at der er en god og efterhånden ret
stor kerne som holder de traditioner ved lige og som altid er friske på at introducere nye roere til at
deltage i turene.
Ungdomsafdelingen har jo en helt særlig status, de fylder efterhånden ret meget nu hvor de ikke
nøjes med en enkelt ugentlig træningstime, men breder sig til stort set hver dag enten på vandet eller
i styrketræningsrummet – og hvor er det bare skønt at følge! Jeg må virkelig tage hatten af for både
trænernes utrolige engagement og for de herlige unges utrættelige knoklen. Samtidig er det tydeligt
at sammenholdet er stærkt og det glæder mig virkelig at opleve gang på gang hvordan de passer på
hinanden og formår at bruge hinandens gode resultater positivt.
De voksne har nu også et skemasat træningstidspunkt, nemlig søndag, hvor intervaltræning og høj
puls gerne skal resultere i endnu bedre performance – eller måske bare i at holde de unge bagved, i
det mindste til spurten :O). Der er også næsten fast tidspunkt til de som gerne vil ro en rolig tur
sammen med andre, jeg ved ikke om de selv har et navn for gruppen, men i min terminologi er de

blevet til mandags-motionisterne.
Vi deler jo dette herlige klubhus med andre, og fra sidste forår er det nu også formaliseret at
stavgængerne er med i fællesskabet. De kommer som regel på tidspunkter hvor der ikke er mange af
vores roere, så måske opdager du dem slet ikke, men fra tid til anden har de instruktion eller fest her
i klubhuset.
Efterhånden som vi er rigtig mange brugere af huset og hele anlægget kan det måske være svært at
holde øje med om alt er som det skal være. Vi har i øjeblikket flere af båd-portene som ikke lukker
ordentligt, og indtil de bliver repareret eller slår sig den anden vej, vil vi opfordre alle til at være
specielt opmærksomme på at porte og døre er forsvarligt låst når der ikke er mange roere på
anlægget. Vi har desværre haft flere tilfælde af tyveri her i sommer og vi vil opfordre alle til at se
efter hinandens ting, og sætte eventuelt glemte ting i klubhuset, så de ikke kan fjernes så nemt.
Denne vinter er der desværre ikke vintergymnastik tilbud til de voksne, børnene har dog stadig
deres tirsdags træning på Nødebo skole. Der er andre vinter tilbud til de voksne, nemlig både
svømning/rul søndag-aften (ikke i december og skoleferier) og orienteringsløb.
Slutteligt vil jeg sige lidt om fremtiden, det er nemlig således at vi har 3 af de store drenge til at
træne på KCK i øjeblikket, men forbundet er i gang med at ændre på hele kraftcenter strukturen, og
der holdes en del møder i de kredse for at definere det nye system. Hensigten fra forbundets side er
formodentligt at give mere til den absolutte elite, med henblik på at skabe kræfter der kan hjemtage
de helt store medaljer, og udmeldingen går indtil videre på at de samtidig søger at styrke det
aldersbaserede trænings koncept for børn endnu mere. Frygten i KCK og de fleste andre kraftcentre
er så hvordan det gode system de har etableret kan videreføres, hvis det økonomiske fundament
forsvinder. Tankerne går på at reducere fra 7 til 3 kraftcentre i landet, og dermed bliver det totalle
antal pladser til kraftcenter-roere naturligvis også reduceret. Vi vil arbejde for at den nye kraftcenter
struktur bliver klub-u-afhængig således at roere fra alle klubber har mulighed for at få deres bedste
roere på de centre. Samtidig vil vi søge at etablere et træningsfællesskab for de roere lige under
kraftcenter niveauet, som ikke bliver stimuleret tilstrækkeligt i klubben. Det aldersbaserede
træningskoncept vil vi naturligvis også arbejde videre på, men vi mener ikke der er tilstrækkeligt
volumen i hver klub til at de bedste kan fastholdes og have stejl nok træningskurve uden samarbejde
fra andre klubber. Derfor ser vi med nogen bekymring på forbundets nye struktur – som vi formoder
at høre mere om snart, og ikke mindst på årsmødet. Elite arbejdet er jo ikke gratis fra hverken
forældrenes eller klubbens side, og derfor vil klubbens budget formodentlig ændres gennem de
næste år, for at vi kan tilgodese de udgifter. Allerede nu figurere der en elite-konto i regnskabet,
men hvis de unge holder ved de næste år vil udgifterne til deres træningslejre og konkurrence-rejser
formodentlig stige, og det er bestyrelsen villige til at støtte.
På bestyrelsens vegne / Pia
kommentarer til beretningen:
Gudenåen og MBB havde mange deltagere fra klubben.
Uwe fortæller endvidere at der mangler en ungdoms-orienteringsløber som kan hæve klubbens
hold-placering.
Kasseren har observeret at der bruges mange startpenge.
Der er stjålet pagaj(er) og overtræk – Uwe opfordrer til at man sætter tydeligt navn på private ting.
Eliteaktiviten holdes foreløbig inden for det samme niveau af kontingent for klubmedlemmerne,
men afhængig af hvordan udviklingen bliver de næste år er der en mulighed for at det må stige.
Claus Bo fastslår at klubben ikke kan søge TeamDanmark, da det kun er forbundet som har den
mulighed.

Poul nævner at kørselsgodtgørelse med fordel kunne beskrives igen i bladet, så det fremstår mere
klart for bilejeren at de har ret til at opkræve kørselsgodtgørelse fra personer som kører med dem.
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Revideret regnskabet fremlagt af Kasper

Der er en egenkapital på 167.000 ved regnskabets afslutning, heri medregnet passiver for nøgler på
-62.600
Fællesudvalgskontoen er i år overskredet fordi det dækker både 2011 og 2012 opkrævningerne.
Der er positiv resultat på konto vedligehold af både (konto 501), hvilket skyldes en regning fra
sidste år hvor der var betalt 10 gange så meget som tiltænkt, hvilket er modregnet i år.
Der er positivt resultat på konto nyt andet (konto 804), hvilket skyldes at vi ikke fik indsat tilskudet
på køb af Lavu i det år den var købt, men først har modtaget pengene i år.
Vedligehold anlæg dækker også regning for ny saunaovn, som ikke var indregnet i budgettet.
Rengøring er nu flyttet til fællesudvalget – det samme er sket med toiletpapir og kaffe.
Udgifter til blad er fordelt ca ½ til trykning og ½ til forsendelse. Det har været diskuteret på de
sidste mange GF om papir-blad skal stoppes, men besluttet at vi vil fortsætte med papir-blad. Hver
medlem kan dog fravælge papir-blad hos Kasper. Der distribueres i alt ca 12 blade til andre klubber
og til bibliotet.
Regnskabet godkendes.
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Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes - Godkendes
bemærk at det udleverede budget ikke har korrekt beløb indsat for konto 107 – denne skal ændres
med yderligere 20.000 til KCK, således at der i alt står 30.000 i udgift.
Indkomne forslag om Vinterbro-gelænder: Kasper fremlægger forslaget.
Kasper fremfører at GF ikke kan beslutte ting angående klubbens drift, da det er bestyrelsen som
varetager drift jf klubbens vedtægter §10 og §13.
Gitte giver yderligere forklaringen på indstillingen fra NV
ClausBo siger at det ikke – helt fra starten - burde være en del af fællesudvalgets diskussion
Marianne forklare hvordan hun bruger broen når hun tømmer kajak efter hver tur
Kirsten forstår ikke hvorfor NV ikke etablere en længere bro, så de kommer på dybere vand
Bertel spørger om broen er blevet større – Uwe siger nej
Nina siger at både gelænderet og stigen kan være i vejen
Poul foreslår en ændret udformning af gelænderet så det kan ligges ned når det ikke bruges
Ella bader stort set alle morgener og har ikke set mange have problemer med stigen – men ønsker
sig at eventuelle problemer med stigen var blevet kommunikeret videre
Lisette siger at bestyrelsen skal varetage roernes interesser
Kirsten siger at kajakklubben betaler for bro op og i lægning – Pia påpeger at det faktisk er en
fællesudvalgsudgift nu
Else spørger om det vil være muligt at godtage hvis gelænderet lægges ned?
Numelin mener nej, det vil stadig være i vejen
Marianne spørger om NV har spurgt sejlklubben om muligheden for at sætte en anden vinterbro på
sejlklubbens brohæfte – Else siger nej
Else spørger om man kan have et fjernbart gelænder så det påsættes hver gang – Pia siger at
forklaringen tidligere har været at et gelænder ikke kan opsættes når der først er is

Poul foreslår en opsætning hvor gelænderet står i huller, så det ikke er noget man falder over.
Michael mener at gelænderet er i vejen.
ClausBo siger en opsætning i huller – måske kunne tilgodese alle.
Nina siger at hun er generet af gelænder når hun ror tidligt om morgenen.
Uwe spørger til skov og naturstyrelsens reglen om at vi ikke må opsætte rækværk på broen –
Kasper synes vi skal holde os ude af paragrafrytteri i denne diskussion.
ClausBo siger at der er forholdsvis få kajakroere før kl 9.
Mette siger at det er til meget stor gene når gelænderet står der. ”Vi skal kunne ro frit, og ikke have
tidsbegrænsninger”.
Kasper påpeger at der er presedens for restriktioner, fx brug af de grønne både for nybegyndere.
Kasper spørger til mulighederne for at finde et bedre (mere sandet/ikke stenet) sted at have en bro
Ella påpeger at de fleste bruger kajaksko og ikke er generet af sten.
Kasper spørger igen hvorfor der anvendes et stenet sted, i stedet for et sted med sand.
Peter spørger ind til hvori problemet består, og om man kunne løse problemet med en tæppeløsning
– Ella svare at de allerede har en tæppeløsning.
Lisette mener ikke vi skal bruge mere tid her på GF.
Kirsten siger at forslagsstillerne også er kajakroere.
Uwe siger at kun én af stillerne faktisk har roet siden vinterbroen blev udsat.
Kasper mener at der nu er kommet nok begrundelser til bestyrelsen for at de kan tage stilling.
Niels beder om afstemning.
Kasper formulere afstemnings ordlyden: Bestyrelsen skal finde en løsning MED gelænder (stemmer
for: 8fuldmagt+5 tilstedeværende) versus Bestyrelsen skal finde en løsning UDEN gelænder
(stemmer for 19 + 5fuldmagter).
Pia siger at Bestyrelsen vil tage emnet op igen, udfra de tilkendegivelser der er givet.
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Valg til klubbens tillidsposter

Jane, Lene, JakobDan og Uwe genopstiller og vælges for 2 år.
Bestyrelsen indstiller Henrik Numelin i stedet for JG – Henrik bliver enstemmigt stemt ind for 2 år.
Miguel vælges som suppleant i 1 år.
Marianne B vælges som revisor for 2 år.
Michael Krebs vælges som revisor suppleant 1år.
ClausBo vælges som fællesudvalgs medlem.
6
Eventuelt
Jane siger at Jimmy har trukket sig som instruktør så vi ønsker os nye instruktører – klubben giver
instruktørkurser.
Jane siger at vi har opdateret vores regler for gæster, regler for børn og regler for havkajakker – se
hjemmesiden
Poul opfordre gymnastik-savnerne til at bruge skigymnastik-holdet (mandag på byskolen)
Jane opfordre gymnastik-savnerne til at bruge bokse-holdet (mandag på Nødeboskole)
Kirsten spørger om muligheden for at klubben godtager medlemmer med EPP2 kursus i havkajak –
Kasper, Marianne og Pia nævner at emnet har været diskuteret ved tidligere lejligheder og forkastet
indtil videre.
Planlægningsmøde afholdes 9.januar 2013
Gitte er ved at arrangere en klubtur til Dalsland, JakobDan siger at Dansland tilmeldingen er billigst
før nytår.
Kasper lukker GF og takker for god ro og orden.

