
KKES Ordinær Generalforsamling  

Lørdag d. 24 februar 2018 kl 15:00  

Til stede: 33 medlemmer (Fra bestyrelsen: Pia, Claus, Jane, Lene, Jan, Uwe, Marianne. Afbud fra Jacob.)  

1. Valg af dirigent 

Kasper valgt ☺ 

Kasper konstaterer at indkaldelser etc. er korrekt så GF er beslutningsdygtig.  

2. Formanden aflægger beretning   

Pias beretning vedlægges referat. 

Kommentarer: 

• Uddybende snak om forholdet til vinterbaderne hvor bytning af omklædning (måske) har givet lidt 

kurrer på tråden. 

• Ros(er) til Pia for en fænomenal indsats i mere end 10 år. 

• Snak om hvordan man få flere til at deltage i diverse aktiviteter. Hvad kan vi bruge facebook til? Og skal 

vi måske have en uge kalender med de faste aktiviteter/rohold. 

• Kommentar fra nyt medlem: Det er meget ”en-vejs kommunikation” og man skal være meget 

opsøgende som ny. Afleder lang diskussion om hvad vi kan gøre. Skal der evt. gøres noget særligt 

når/hvis der er efterårshold. 

• Spørgsmål om hvor udbredt det er at ikke-medlemmer bruger faciliteter afleder snak om hvad og hvor 

meget. Man kan jo ikke rigtig se på folk der bruger faciliteter om de er medlemmer. Bestyrelsen 

opfordrer til at medlemmer hjælper til med at sige til hvis udstyr/anlæg bruges af ikke-medlemmer. 

Man kan jo altid spørge høfligt hvis man er i tvivl. Måske skal det præciseres hvordan reglerne for 

gæster er.  

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse   

Jacob gennemgår regnskab. Kommentarer: 

• Pia: Vi vil gerne bruge flere penge til at ”belønne” trænere 

• Uwe: Der er brugt meget lidt på 102 fordi stævner har ligget tæt på. Næste år kommer der til at ligge 

flere stævner langt væk og derfor vil det stige til noget ”mere normalt”. 

• Claus: Nøgler købes i bunker af 100 og da der ikke er bruges 100 om året og det er meget forskelligt 

hvor mange der vil have nøgledepositum tilbage så er budget og forbrug omkring nøgler lidt fluffy. 

Regnskabet blev godkendt  



4. Indkomne forslag, herunder budget og fastsættelse af kontingent   

Budget: Claus gennemgår posterne i store træk. 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. Vedtages. 

• Katja foreslår at vi ser på ser på om kursuspris for studerende kan/skal gøres billigere. Bestyrelsen vil 

diskutere det på næste møde. 

Porto til blad er blevet markant dyrere. Bestyrelsen ønsker at diskutere om/hvordan blad fysisk/elektronisk skal 

fortsætte med udsendelse. Kan udsendelse af blad erstattes af ”alle-mail” med link til bladet på kkes.dk? Mette 

H. har foreslået at bladet lægges i klubhuset hvor man kan afhente det selv. 

• Det foreslås at man aktivt skal melde til hvis man ønsker bladet tilsendt. 

• Måske skal der være forskel på vinter og sommerblade? 

• Der findes tydeligvis mange kombinationsmuligheder med/uden til og afmelding og/eller afhentning ☺ 

Forslag om kun at have blad i klubben besluttes ikke nu. Bestyrelsen beslutter på næste møde hvad der skal 

gøres. 

5. Valg til klubbens tillidsposter:   

Formand Pia Gulstad - Genopstiller ikke  

Claus Bo Jensen – Stiller op som formand. Claus vælges ☺ 

Marianne Kristensen - Genopstiller (2 år). Marianne vælges ☺ 

Lene Klausen – Træder ud før tid  

Bestyrelsen har foreslået følgende kandidater som er villige til valg: 

Jan Beck Pedersen som bestyrelsesmedlem (2 år). Jan vælges ☺ 

Pernille Jørgensen som bestyrelsesmedlem 1 (år - overtager Lenes stol). Pernille vælges ☺ 

Ole Bertelsen: (1 år) som suppleant. Ole vælges ☺  

  



Bestyrelsen består hermed af: 

Claus Bo Jensen (formand), Jane Steenberg (næstformand), Jakob Dan Jensen, Uwe Lundberg, Jan Beck 

Pedersen, Marianne Kristensen, Pernille Jørgensen, Ole Bertelsen    

Tillidsposter: 

Jan Beck Pedersen accepterer at tage den anden post i fællesudvalget nu hvor Claus får stolen der tilhører 

formanden. 

Revisor (Michael Nørrelund) genvælges 

Revisor suppleant (Jacob Gulstad) genvælges 

Palle melder fra som formand som bådudvalget. Bestyrelsen skal se på sammensætning af bådudvalg da de 2 

andre medlemmer (vistnok) ikke har været til noget møder og Lisette ønsker kun at tage sig af havkajakker. 

6. Eventuelt   

Forslag om at vi starter klokken 14 næste gang. 

Kan regnskabet sendes ud på forhånd? For måske at gøre mødet lidt kortere. 

 

 

 

 

Mødes sluttes i god ro og orden. 

 

Referent: Jane Steenberg 

 

Dirigent: Kasper Østerbye 

 

 

 


