
KKES Ordinær Generalforsamling  

Søndag d. 24 februar 2019 kl 13:00  

Til stede: 29 medlemmer (Fra bestyrelsen: Pernille, Claus, Jane, Ole, Jan, Uwe, Marianne, Jacob)  

1. Valg af dirigent 

Kasper valgt ☺ 

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

2. Formanden aflægger beretning   

Claus beretning vedlægges referatet. 

Kommentarer: 

• Ros til bestyrelsen for godt arbejde og særligt ved informationsniveau vedr brand 

• Forslag om formaliserede tiltag for begyndere  

• Forslag om at sidste års begyndere involveres ved afslutningdagen for begynderne. 

• Reklame for Kongensøre turen (Issefjorden)  

• Husk at man for betalt deltagelse når man stiller op i konkurrencer for klubben 

• Spørgsmål ”hvad er teknik” ved havkajak DM 

• Håb om at der kan være flere af vores egne medlemmer til kanojaktrim 

• Svømmehal er et hit i år – dejligt med masser af aktivitet 

• O-løb i vintersæsonen – skal der måske laves introløb for at få flere deltagere fra vores klub? 

• Forslag om at lave en dag hvor der trænes redningsøvelser 

• TdG – Frank og Jan vil gerne afløses – Forslag om annoncering på FB   

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse   

Årsregnskab 2018 deles rundt og Jacob gennemgår. Kommentarer: 

• Dejligt at vi har fastholdt medlemmer så der er kommet flere kontingent-penge ind. 

• Papirblad sendes ikke længere ud derfor er den post mindre 

• Der kunne godt bruges flere penge på instruktører   

• Positivt at aktiviteter er gået over budget 

Regnskabet er godkendt  

4. Indkomne forslag, herunder budget og fastsættelse af kontingent   

Der er ingen indkomne forslag 



Budget: Claus gennemgår posterne i store træk. 

Kommentarer: 

• Ønske om nye klub ving-pagajer (skal gennemgåes før sæsonstart) 

• Oprydning, sortering og gennemgang af klubveste – evt indkøb hvis der mangler 

• Der er problemer med finner på havkajakker der let går i stykker – generel opfordring til at passe på alt 

vores materiel. Reparation er en træg proces når der ikke er nogen der har/tager ansvaret. Og 

opfordring til at melde ind når der er noget der skal laves. 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes uændret. Vedtaget! 

5. Valg til klubbens tillidsposter:   

Bestyrelsen: 

Jakob Dan Jensen - Genopstiller ikke 

Jane Steenberg - Genopstiller (2 år). Genvalgt! 

Uwe Lundberg - Genopstiller (2 år). Genvalgt! 

Pernille Jørgensen - Genopstiller (2 år). Genvalgt! 

Bestyrelsen foreslår Ole Bertelsen som bestyrelsesmedlem (2 år). Valgt! 

Suppleant (1 år) – ingen stiller op så pladsen er ledig 

Revisor: 

Marianne Bjørn – Genopstiller. Genvalgt! 

Revisorsuppleant: 

Jakob Gulstad – Genopstiller. Genvalgt! 

Fællesudvalg: 

Jan Beck Pedersen – Genopstiller. Genvalgt! 

6. Eventuelt   

• Reklame for stafet for livet 17+18/8 

• Ombytning af omklædningsrum virker ikke så godt fordi folk glemmer det og går forkert om lørdagen. 

• Tidshorisont for rokortsystem. Det kommer op igen hurtigst muligt, afhænger af mulighed for internet. 



• Pejling på brug af bladet. Nu hvor vi har allemail og facebook gruppe er nyhederne i bladet forældet. 

Bestyrelsen ønsker input så emnet kan diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 

o Ønske om at bevare stafetten i en anden form 

o Forslag om at der laves halvårligt blad 

o Forslag om månedligt nyhedsbrev med aktiviteter. 

o Nyhedsbrev kan indeholde mange at de andre elementer og kan gemmes og fungere som 

historisk arkiv. Skal meget gerne kunne genfindes på www.kkes.dk efterfølgende. 

• Kalender med aktiviteter deles rundt 

Mødes sluttes i god ro og orden klokken 15:07  

Referent: Jane Steenberg 

Dirigent: Kasper Østerbye 

 

Dagsorden (Copy fra KKES.dk) 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

Forslag: der er endnu ikke kommet forslag. 

5. Valg til klubbens tillidsposter: 

Bestyrelsen: 

Jakob Dan Jensen - Genopstiller ikke 

Jane Steenberg - Genopstiller (2 år) 

Uwe Lundberg - Genopstiller (2 år) 

Pernille Jørgensen - Genopstiller (2 år) 

 

 

Nye kandidater: 

Bestyrelsen foreslår Ole Bertelsen som bestyrelsesmedlem (2 år). 

?? (1 år) som suppleant 

 
Revisor: 

Marianne Bjørn - Genopstiller 

 
Revisorsuppleant: 

Jakob Gulstad - Genopstiller 

 
Fællesudvalg: 

Jan Beck Pedersen - Genopstiller 

6. Eventuelt 

http://www.kkes.dk/


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt (eller via email) til formanden, og skal være 

denne i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 


