
Ordinær	  Generalforsamling	  	  

Lørdag	  d.	  23	  november	  2013	  kl	  15:00	  	  

Til	  stede:	  Bestyrelse	  +	  kasserer	  +	  25	  medlemmer	  (optalt	  ved	  afstemningen)	  	  	  

1.	  Valg	  af	  dirigent	  	  	  

Kasper	  valgt	  J	  	  

2.	  Formanden	  aflægger	  beretning	  	  	  

Formands beretning ved GF november 2013 

Det er endnu engang tid at gøre status og indsamle stort og småt fra året der gik i vores 35 år gamle klub.  

Først og fremmest vil jeg rette en stor tak til resten af bestyrelsen, som ud over deres aktive deltagelse i det 
organisatoriske arbejde, også er med til at få klubben til at fungere så godt som alle aktive forhåbentlig 
bemærker. Vi har løbs koordination i fast hånd hos Jakob, introduktionskurser styres af Jane, op og nedtagning 
samt diverse udbedringer – jeg tænker her på broerne - ligger trygt hos Henrik, styring af børn og 
børneinstruktører lader vi Uwe om, mens Lene holder styr på at ingen pædofili dømte sætter fod hos os, overblik 
over de evindelige materiel-reparations-lister har Miguel, jeg sender mine blå øjne og u-filtrerede skrappe tunge 
ud i verden og endelig vil jeg med en velbrugt kliche som faktisk passer i det her tilfælde sige at Claus tager 
resten. Stor tak for at i gider og er så voldsomt hyggelige at være sammen med. 

I forbindelse med hjemturen fra DM i Holstebro havde holdet en noget træls oplevelse med sammenbrud i chef-
træner-bilen og efterfølgende bort-blæste kajakker på den jyske motorvej. Så hvis der skal peges på noget som 
vi skal have planer for at håndtere bedre i fremtiden ligger forsikringsforhold klart som topprioritering. Det var en 
enorm ærgerlig oplevelse, og klart noget som vi skal være bedre forberedt på hvis ulykken skulle ske en anden 
gang.  

Børneholdet har igennem flere år arbejdet ud fra principperne i aldersrelateret trænings koncept, og vi kan jo se 
på børneholdets resultater at det bestemt giver mening. Uwe har lagt planer sammen med resten af 
trænergruppen om at klubben skal blive ATK certificeret når vi har fået tilstrækkelig mange uddannede trænere. 
Derfor er det intensionen at få flere instruktører og trænere i næste år. Et første step i den retning var EPP3 
kurset som blev afholdt i sommer, og forhåbningen er at flere følger efter så vi kan få en bredere trænerstab. 

Jeg har slet ikke tal på hvor længe handikap konkurrencen har fundet sted, men Jytte må vi endnu engang 
sende en stor tak til for at være vores trofaste tidstager. Marianne har som fast resultatformidler naturligvis også 
fortjent masser af roser. Årets vindere var Bjarne med tilbage-tagen styrmand Ninna.  

Der er masser af rasende flotte konkurrence resultater at rapportere for indeværende år, så her følger ”kun” 
medaljetagere: 

Ved Mølleåens-blå-bånd blev KKES en samlet nr 3 af alle tilmeldte klubber. Signe Hedevest fik sølv i U12P, 
Signe Leer & Flora fik sølv i K2 U12, alle tre deltagere i Polo-klassen kom fra KKES (Stefan, Frida og sidst 
Peter), Eline & Astrid fik sølv i K2 U14P, Matias fik sølv i U16D, Kim & Bjørn vandt K2 herre senior tur klassen, 
Knud fik sølv i Herre +60 K1 og Poul fik sølv i Herre +70 K1 

TdG: Matias fik sølv i U16 K1, Astrid og Eline fik Sølv i U14 piger K2 

World Cup: Knud Kjeldgaard blev nr. 2 i K2 65-69 med sin makker Jørn Skov. 



DM sprint: Signe fik Guld i K2 U12 200m sammen med Flora, og derudover fik Signe Bronze i K1 200m, Bronze i 
K1 500m og Bronze i K1 1250m. 
Matias fik Bronze i K2 U16 2500m sammen med Jonas fra Sundby 
Christian Olsen fik Bronze i K2 U14 500m sammen med Joakim fra Vallensbæk 

DM rul: Jane Steenberg fik sølv – trænerene var pave stolte 

Trim, med historisk flot deltagelsesantal, vandt Matias& Anders i tiden 1t 31m 40s. Hurtigste K1 var Bjørn 
Amundsen 1t 37m 37s 

DM surfski: Bjørn vandt for andet år 

NM: K4 500 m Guld til Anders Lundberg + Sebastian (Silkeborg) + Nicolai (Maribo) + William (Sorø),                             
K4 1.000 m Guld til Anders Lundberg +Markus (Vejlen Å) +Nicolai (Maribo) + Wiliam (Sorø),                                          
K2 5.000 m Bronze til Anders Lundberg + Nicolai Mørcke (Maribo) 

Dalsland: K2 Herrer fik Bjørn Amundsen & Kim Meldgaard en flot anden plads 

DM Maraton: U14 K1 drenge kom Christian Olsen på en flot 2. plads, U18 Kom Anders Lundberg ind på en 
sikker 3. plads, U12P Bronze til Signe 

Spring regatta: Matias fik sølv i K2 1.000 m. Frederik Jensen + Bertran Floryan fra Hellerup Kajakklub (HK) fik 
3xbronze. Anders Lundberg +Thomas Raben HK fik sølv på 500 m og 1.000 m. 

Snurretoppen som jo er den interne konkurrence om flest gange søen rundt gik igen til Kristian som til sin 
ærgrelse ”kun” nåede 56 omgange. 

Sidste år kunne vi berette at 3 af klubbens unge var optaget på kraftcenteret og i indeværende år har vi 
naturligvis brugt mange trænerkræfter og økonomi på at holde niveauet højt. Siden sidst er Christian også 
optaget på kraftcenteret. Der har været en del virak omkring struktureringen af kraftcentrene i landet, og KKES 
har valgt at gå sammen med Gladsaxe som støttes af DKF. Uwe er vores mand i kraftcenteret. 

Der er også godt nyt for Polo, idet Peter Brix i samarbejde med flere af vores aktive unge har genoptaget polo 
og har fået tider i svømmehallen her i vinter. De havde et fint tiltag under Hillerød kulturnat hvor de søgte at 
værge medlemmer og gav mulighed for at prøve hvordan kajakpolo fungere. Det vil være skønt hvis vi kan 
fastholde flere unge, og her kunne polo måske være et godt alternativ hvor holdspillet jo giver en fin modvægt til 
kap-trænings-pas. Jeg håber at det også vil kunne tiltrække unge fra byens ungdoms uddannelsescentre. 

Her i vintertiden findes er jo stadig vinterræskonkurrence for de virkelig seje roere, men den aktivitet som kan 
trække mange aktive folk ud af de varme stuer er O-løb. De godt organiserede orienteringsløb har tilstrækkelig 
med klasser og muligheder for hjælp i opstartsfasen, så rigtig mange har glæde af at deltage. Til de som stadig 
ror på søen, er den nye Isbjørn konkurrence også et frisk alternativ til sofaen. Vandtemperaturen er jo faldet lidt, 
og da havkajak-rulle-eksperterne så vidt jeg er orienteret ikke er udprægede vinterbadere er de flyttet ind i 
svømmehallens varme. 

Alle vores aktive og sociale havkajak roere, der ikke udelukkende tager afsted på enkeltmandsmisioner, har 
også i år sørget for et højt niveau af klub-havkajak-ture. Det er jo virkelig en stor trend at ro havkajak, og man 
bliver ved med at tænke at nu må den da snart have toppet, men flere og flere finder ud af at havkajak og ture 
rundt langs vores kyster altså bare er lykken. Jeg er glad for at vi har muligheder for havkajak her i klubben, og 
jeg er sikker på at vi også de næste år vil diskutere hvad vi kan og vil gøre for at få flere havkajak roere til at 
blive medlemmer hos os. 



Vi stiller jo i år med en bestyrelse villige til genvalg, men det er selvfølgeligt vigtigt for os at få at vide om 
medlemmerne i virkeligheden mener at der er brug for fornyelse på nogle områder. Derfor er jeg glad for at I er 
mødt op til GF, og vil være med til at påvirke os med diskussioner og input.    

Kommentarer:	  

Tak!	  Og	  ros	  fra	  Bjørn	  J	  til	  hele	  bestyrelsen	  

Kan	  vi	  holde	  interne	  instruktørkurser?	  Kan	  vi	  lave	  samarbejde	  med	  de	  nærmeste	  klubber?	  Vi	  prøver	  igen	  næste	  
år	  da	  der	  ”blæser	  nye	  vinde”	  i	  DKF	  (Malene).	  

Spørgsmål	  om	  hvad	  det	  vil	  koste	  at	  ansætte	  en	  træner?	  

Vi	  skal	  nok	  indenfor	  de	  næste	  30	  år	  overveje	  et	  alternativ	  til	  Jytte	  ved	  Handicap.	  Poul	  vil	  gerne	  afskaffe	  reglen	  
med	  at	  man	  må	  ”fjerne”	  de	  5	  dårligste	  tider	  til	  handicap	  så	  hans	  trofaste	  deltagelse	  belønnes	  højere.	  

Isbjørnskonceptet	  blev	  lige	  repeteret	  : Isbjørnen er vinter udgaven af søen rundt og vende punktet er markeret 
med et lille isbjørne skilt på et træ i den nordlige ende ved Sandporten	  

3.	  Kassereren	  fremlægger	  det	  reviderede	  regnskab	  til	  godkendelse	  	  	  

Kasper	  gennemgik	  regnskabet.	  

Nøgler	  er	  fra	  i	  år	  ikke	  angivet	  særskilt	  og	  indgår	  for	  fremtiden	  bare	  i	  almindelig	  drift.	  

Andre	  forklaringer	  er	  ikke	  refereret.	  

Spørgsmål/kommentarer	  affødt	  af	  gennemgangen:	  

Forslag	  om	  at	  vi	  skal	  have	  en	  notits	  i	  blad	  om	  at	  man	  kan	  få	  refunderet	  startgebyr.	  

Det	  anbefales	  bestyrelsen	  at	  se	  på	  hvordan	  Turtilskud	  kan	  blive	  nemmere	  at	  bruge.	  	  

Rengøring	  er	  gået	  over	  under	  fællesudgifter	  som	  derfor	  er	  større	  i	  år	  end	  tidligere.	  

Regnskabet	  er	  godkendt	  

J	  	  

4.	  Indkomne	  forslag,	  herunder	  fastsættelse	  af	  kontingent	  	  	  

Budget gennemgang og fastholdelse af kontingent, dog med indføring af en ny gruppe kaldet ”studerende”, som 
kun skal betale junior niveauet.  

Kontingent	  og	  forslag	  vedtages	  

	  



5.	  Valg	  til	  klubbens	  tillidsposter:	  	  	  

Genopstiller:	  

Pia Gulstad - til formand (2 år) 

Henrik Numelin (2 år)  

Claus Bo Jensen (2 år)  

Suppleant Miguel Valls (1 år)  

Revisor Michael Nørrelund  

Revisorsuppleant  Michael Krebs Lange 

Fællesudvalg - Claus Bo Jensen  

Ingen	  andre	  opstiller	  og	  alle	  vælges	  

6.	  Eventuelt	  	  	  

Spørgsmål	  om	  hvor	  vi	  skal	  lægge	  den	  nye	  K4	  

Spørgsmål	  om	  status	  på	  tag,	  energirenovering	  etc	  blev	  belyst	  

Bruges	  der	  meget	  mere	  strøm	  efter	  at	  vinterbaderne	  er	  startet?	  Vi	  har	  ikke	  selv	  fulgt	  strømforbruget.	  	  Forslag 
om nye lidt-skyllende toiletter (og kortere bade).	  

Kan	  vi	  få	  mere	  lys	  bag	  køkken	  på	  ”vej”	  til	  omklædning?	  (ca	  ved	  poloskur)	  Punktet	  tages	  til	  Bestyrelsen	  

Ønske	  om	  nye	  redningsveste	  -‐	  er	  i	  gang	  J	  	  

Forespørgsel	  om	  der	  er	  nogen	  der	  vil	  med	  på	  sommertur	  fx	  til	  Dalsland	  (i	  ugen	  inden	  maraton).	  Der	  var	  
interesse	  for	  forslaget	  og	  det	  vil	  blive	  slået	  op	  snarest	  

Der	  skal	  laves	  opslag	  om	  hvordan	  man	  undgår	  at	  trailerens	  bremser	  sætte	  sig	  når	  den	  bakkes	  på	  plads	  TBI	  

Onsdag	  d	  8/1	  2014	  afholdes	  planlægningskursus	  

Optælling	  af	  mulige	  deltagere	  til	  førstehjælpskursus	  –	  der	  er	  mere	  end	  6	  =>	  	  Uwe	  planlægger	  i	  løbet	  af	  vinteren	  

Afslutning	  af	  GF	  og	  videre	  til	  julefrokosten.	  

	  

	  


