KKES Ordinær Generalforsamling – afholdt senere end berammet pga Corona situationen
Lørdag d. 12 juni 2021 kl 14:00
Til stede: 18 medlemmer (Fra bestyrelsen: Claus, Marianne, Uwe, Anja)
1. Valg af dirigent
Kasper valgt ☺
Kasper konstaterer at indkaldelser etc. er korrekt så GF er beslutningsdygtig.
2. Formanden aflægger beretning
Claus’ beretning vedlægges referat.
Kommentarer:
•

Information og kommunikation fra bestyrelsen har været godt håndteret

•

Udendørs bad kunne måske have været en løsning, hvis restriktionerne var fortsat

•

Meget lille liste af folk som skulle rykkes for betaling af kontingent, og mange nye medlemmer fra
andre klubber (419 medlemmer er hvad der blev indberettet 1.jan 2021)

3. Kassereren (Claus fremlægger på vegne af Jacob M Thomas) fremlægger det reviderede regnskab til
godkendelse
Årsregnskab 2020 deles rundt og gennemgåes.
Kommentarer:
•

Note 1, meget få voksen begyndere i 2020. Trim med få deltagere og uden trøjesalg. Note 2, Johannes
Fogs Fond og Velux fond gav gode tilskud

•

Udgifter var meget mindre end budgetteret, fordi Corona satte begrænsning til arrangementer

•

Bladet er nedlagt, hvorfor der ikke er beregnet underskud

•

Rengøring og fællesudvalg; fordi kkes står for alle betalinger for rengøring, og vi modregnes i
fællesudvalgs gebyret, er vi endt med en indtægt for fællesudvalg.

•

I alt har vi fået 112.000 i overskud, og egenkapitalen er steget til 671.292kr

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:
•

Kontingent indstilles at forblive det samme

•

Bro-hensættelse kontoen (805) forventes at forsvinde, men der skal jo forblive økonomi til at broen
kan udskiftes når det bliver nødvendigt

•

Nøglesystem forventes ændres, da bådskuernes døre giver problemer - Krogen og Hellerup er også i
gang med eller har lige, skiftet e-nøgle system.

•

Behov for flere instruktører, så det vil være godt hvis flere kan skubbes til at blive instruktører.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes uændret. Vedtaget!
5. Valg til klubbens tillidsposter:
Bestyrelsen:
Jane Steenberg - Genopstiller (2 år); Genvalgt!

Uwe Lundberg - Genopstiller (2 år); Genvalgt!
Pernille Jørgensen - Genopstiller (2 år); Genvalgt!
Ole Bertelsen - Genopstiller (2 år); Genvalgt!
Anja Nielsen (Suppleant) – Genopstiller (1 år); Genvalgt!
Revisor:
Marianne Bjørn – Genopstiller; Genvalgt!
Revisorsuppleant:
Jakob Gulstad – Genopstiller; Genvalgt!
Fællesudvalg:
Jan Beck Pedersen – Genopstiller; Genvalgt!
6. Eventuelt

•

M Blom: Forslag om ændre start tidspunkt til handikap, så starten flyttes til kl 18. ; modforslag om at
punktet tages op på næste grill aften, hvor der er flere handikap deltagere. Bestyrelsen og GF har ikke
behov for at styre handikap tid.

•

Jakob D J: Kan parkeringen styres lidt mere hårdt. Formodentlig giver det nuværende lange græs ekstra
problemer. Det vil formodentlig være muligt at banke rør ned i græsset, som en pæl kan stå i, men hvor
pælen kan fjernes ved græsslåning. Man kunne også booke 3 i stedet for 2 årlige græsslåninger. En
tredje løsning, er at lave en ”Trim-parkerings-afmærkning” som står permanent.

•

Sejlklubbens både fylder mere og mere. Det kan være svært at komme igennem for begynderne med
både. Kan vi bede sejlklubben om at lave plads? Claus mener ikke at det er så stort problem , så han vil
tage spørgsmålet op.

•

Havkajakker: Er det muligt tur-frigivne kan få et havkajak kursus? Det er sådan at tur-frigivne, gerne må
bruge havkajakker på SØEN, men man bør komme forbi havgruppen og få vejledning i brug af
ror&finne.

•

TDG holdleder? Det må skrives på FB, at det normale hold ikke forventer at deltage, så interesserede i
TDG skal selv organisere. Pia skal kontrollere om vandrehjemmet er booket.

•

SanktHans: ligger faktisk på en onsdag i år. Christina vil gerne lave et opslag og organisere ekstra grill
den dag.

•

Arbejdsdag?: Fællesudvalget har endnu ikke planlagt en arbejdsdag. Måske skal der være 2
arbejdsdage, en fællesudvalg og en for kajakklubben hvor ex både kan gennemgåes og kanostativet
ændres.

•

Svømmehal: vi har haft hele maj måned i 2021. Spørgsmål til GF, om vi skal udvide mdr med
svømmehal (gl dage efterårsferie-til-udg.april) ønsker om 1.okt-1.juni.

•

Kalender med aktiviteter deles rundt

Mødes sluttes i god ro og orden klokken 15:21
Referent: Pia Gulstad
Dirigent: Kasper Østerbye

Kasper Østerbye, 12 juni 2021

Dagsorden (Copy fra KKES.dk)

Ordinær Generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø
Lørdag d. 12. juni 2021 kl. 14:00 i klubbens lokaler.
Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Vil du se regnskabet inden mødet, kan du finde det her:
https://www.kkes.dk/GF/AarsregnskabUnderskrevet-2020.pdf
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Forslag: der er endnu ikke kommet forslag.
5. Valg til klubbens tillidsposter:
Bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen:
Jane Albertus Steenberg - Genopstiller (2 år)
Uwe Lundberg - Genopstiller (2 år)
Pernille Jørgensen - Genopstiller (2 år)
Ole Bertelsen - Genopstiller (2 år)
Anja Patulski Nielsen (1 år) som suppleant - Genopstiller
Revisor:
Marianne Bjørn - Genopstiller
Revisorsuppleant:
Jakob Gulstad - Genopstiller
Fællesudvalg:
Jan Beck Pedersen - Genopstiller
6. Eventuelt

