
KKES Ordinær Generalforsamling , Søndag d. 13 marts 2022 kl 14:00  

Til stede: 26 medlemmer (Fra bestyrelsen: Claus, Uwe, Anja, Jane, Ole, Jan)  

1. Valg af dirigent 

Kasper valgt ☺ 

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

2. Formanden aflægger beretning   

Beretningen vedlægges referat. 

Kommentarer: 

• Div. spørgsmål om fitness. Uwe fortæller om hvad og hvordan. 

• Frank spørger til forventning om nyt nøglesystem – der arbejdes løbende på det. Step 1 er at få lavet 
en plan. 

 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  (Arne fremlægger på vegne af Jacob da 
han har været med til revisionen ) 

Årsregnskab 2021 deles rundt og gennemgås.  

Kommentarer: 

• Noter og spørgsmål vedr ”over/under” gennemgås 

Regnskabet godkendes 

4. Indkomne forslag, herunder budget og fastsættelse af kontingent   

Der er ingen indkomne forslag 

Budget: Claus gennemgår posterne i store træk. 

Kommentarer: 

• Vi opfordrer medlemmerne til at søge tilskud til aktiviteter 😊😊 

• Har vi penge hvis det bliver nødvendigt at skifte låsesystem i år? Det har vi 😊😊 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes uændret. Vedtaget! 



5. Valg til klubbens tillidsposter:   

Formandspost: Claus Bo Jensen - Genopstiller (2 år); Genvalgt!  

Bestyrelse:  

Marianne Kristensen - Genopstiller (2 år); Genvalgt! 

Jan Beck Pedersen - Genopstiller (2 år); Genvalgt! 

Anja Nielsen (Suppleant) – Genopstiller (1 år); Genvalgt! 

Revisor: Michael Nørrelund – Genopstiller; Genvalgt!  

Revisorsuppleant: Jakob Gulstad – Genopstiller; Genvalgt!  

Fællesudvalg: Jan Beck Pedersen – Genopstiller; Genvalgt! 

6. Eventuelt   

• Claus opfordrer til at deltage i arbejdsdag 21/5 

• Spørgsmål om udskiftning af fuger i baderummet. Claus fortalte generelt om gennemgang med 
kommunen og fugerne er med i det de har lovet at stå for. 

• Mikkel fortæller om nyt vugge system – det bliver mega-godt 😊😊 

• Pernille er bådudvalg 

• Oprydning i nøgler inden de nye medlemmer kommer ind i maj/juni. Aftales mellem Claus, Kasppper og 
Frank 

• Pia foreslår at affaldsindsamling og standerstrygning slås sammen  

• Ole fortæller om tanker med bådstativ bagved 

• Spørgsmål om regler vedr kano 

Mødes sluttes i god ro og orden klokken 15:09 

Referent: Jane Steenberg 

Dirigent: Kasper Østerbye   __________________________________________ 13 marts 2022 

  



Dagsorden (Copy/paste fra kkes.dk) Ordinær Generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø (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: 
På valg til formandsposten: 
Claus Bo Jensen - Genopstiller (2 år) 
På valg til bestyrelsesmedlemmer: 
Marianne Kristensen - Genopstiller (2 år) 
Jan Beck Pedersen – Genopstiller (2 år) 
Anja Patulski Nielsen (1 år) som suppleant - Genopstiller 

Revisor: 
Michael Nørrelund - Genopstiller 
Revisorsuppleant: 
Jakob Gulstad - Genopstiller 
Fællesudvalg: 
Jan Beck Pedersen - Genopstiller 

6. Eventuelt 

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. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Kajakklubben Esrum Sø 
 

https://www.kkes.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=752:ordinaer-generalforsamling-i-kajakklubben-esrum-so-3&catid=14&Itemid=76

