
KKES Ordinær Generalforsamling  

Søndag d. 23 februar 2020 kl 13:00  

Til stede:  36 medlemmer  

(Fra bestyrelsen: Claus, Pernille, Jane, Ole, Jan, Uwe, Marianne 

1. Valg af dirigent 

Frederik Roed er valgt  

Frederik konstaterer at indkaldelser etc. er korrekte så GF er beslutningsdygtig.  

2. Formanden aflægger beretning   

Claus beretning vedlægges referatet. Beretningen godkendes. 

Kommentarer til beretning: 

• Kan vi gøre noget for at inkludere stafet og historier i det "nye arkiv" på hjemmesiden. Vi vil gerne 

konservere turberetninger og lignende der vil være sjove at kunne finde når vi har jubilæer o.lign. 

• Hvordan kan vi få flere til at lave diverse opgaver? Bestyrelsen ønsker input 

• Oplysning om hvad der mangler hjælp til. Det er svært at byde ind på noget man ikke ved 

findes. Udmelding med længere frist. Tit bliver der efterspurgt hjælp ret sent og så er 

kalenderen ofte allerede booket. 

• Arkiv over hvem der er god til hvad hvor folk kan melde sig på til om hvad man godt må 

kontakte dem om. 

• Vigtigt med en kontaktperson der kender opgaven og kan tage beslutning, har styr på økonomi 

o.lign. Udmelding om tidshorisont, skal man hjælpe en bestemt dag eller bare når man har tid. 

Vi har god erfaring med tilmelding til hjælp til km roning på opslagstavlen der kom op i god tid 

og med beskrivelse af hvad det (ikke) krævede. 

• Måske et tjanse-system hvor man bliver sat på en opgave eller et område.  

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse   

Årsregnskab 2019 deles rundt og Jacob (kasserer) gennemgår hovedpunkter og noter.  

Kommentarer: 

• Udgift til nøgler er blevet større end budgetteret fordi vi har fået godt tilbud ved at købe en større 

batch nøgler der vil dække flere regnskabsår 

Regnskabet godkendes 

 



4. Indkomne forslag, herunder budget og fastsættelse af kontingent   

Der er ingen indkomne forslag 

Budget: Claus gennemgår posterne i store træk. 

Kommentarer: 

• Gode ideer til hvordan vi bruger flere penge: 

• hurtigere udskiftning af kajakker 

• Udendørs motionsanlæg 

• Nyt system til varmt vand (kommentar fra Claus: det er kommunen der står for anlægget og vi 

er allerede i dialog. Første forsøg var udbedring af eksisterende og da det ikke har virket går vi 

videre med plan om udskiftning). 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes uændret hvilket vedtages. 

5. Valg til klubbens tillidsposter:   

Bestyrelse: 

Claus Bo Jensen (genopstiller som formand - 2 år) - valgt! 

Marianne Kristensen (genopstiller - 2 år) - valgt! 

Jan Beck Pedersen (genopstiller - 2 år) - valgt! 

Suppleant til bestyrelse: 

Anja Patulski Nielsen (ny - 1 år) - valgt! 

Revisor: 

Michael Nørrelund (genopstiller) - valgt! 

Revisorsuppleant: 

Jakob Gulstad (genopstiller) - valgt! 

Fællesudvalg: 

Jan Beck Pedersen (genopstiller) - valg! 

 

6. Eventuelt   

• Claus med en OBS fra fællesudvalg:  det understreget at vores faciliteter kun er for medlemmer af 

klubberne. Enighed om at det er et stigende problem. Frank gennemgår medlemslister og får lukket 



gamle nøgler. Enighed om at vi skal finde rimeligheden og balancen, eksempler: det er ok at tage en 

romakker fra en anden DKF klub med på vandet og dermed også bruge omklædning og sauna et par 

gange om året men det er ikke OK at invitere venner og familie med i sauna. 

• Vil bestyrelsen overveje brug af passivt medlemskab? 

• Det er for tit døren til omklædningen står åben. 

• Der er øget brug af faciliteterne hvilket gør at her bliver markant mere snavset. Kan vi sætte 

frekvensen på rengøringen op? 

• Skilte i omklædning med "ingen brug af mobiltelefoner" ønskes. (Det besluttede vi faktisk sidste år 

og det er en forglemmelse at det ikke er blevet sat op).  

• OBS på at sejlerne nogen gange kan have svært ved at styre/bremse når de kommer ind i "havnen". 

Særligt måske deres begyndere. Kajakker, SUP'er og badende er bløde "vand-trafikanter" og det 

hjælper ikke at have vigepligten på sin side hvis det er gået galt.  

• Kalender med aktiviteter deles rundt 

Mødes sluttes i god ro og orden klokken 14:40  

Referent: Jane Steenberg 

Dirigent: Frederik Roed 


