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Referat af Generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø 
Afholdt søndag d. 3. oktober 2004 kl. 19.30 i klubhuset. 
 
Dagsorden i flg. Vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Kirsten Gamst-Nielsen – Kirsten bliver valgt 
 
Det konstateres, at generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indkaldt. 
Der er ikke krav om specielt antal fremmødte for beslutningsdygtighed 
Der er ikke skriftlige fuldmagter udleveret blandt de fremmødte 
Der er ikke personer tilstede der ikke er stemmeberettigede 
 
Det påpeges at beslutninger skal tages ved seriøs behandling og medlemmer vælges først 
hvis de ønsker det. 

 
2. Formanden/Bestyrelsen aflægger beretning 

Kasper holder indlægget på bestyrelsens vegne, se denne i sin helhed i særskilt dokument: 
A. Handikap – lidt færre deltagere end sidste år  
B. Senior konkurrencer – ikke mange deltagere i løbene 
C. Klubture – få deltagere, dagsture aflyst. Havkajak-roer-gruppe er opstået 
D. Anlæg  - èn arbejdsdag, indbrud, mangler bådpladser, motionsrum ikke udvidet 

William forklare yderligere om Bebygningsgrad. Her har der været møde med en 
person fra tekningsforvaltning. Det er, efter mangen gennemgange af grunden, afklaret 
at vi kan søge om tilladelse til at bygge op mod de buske (mod skel) lige i venstre side 
på hjørnet ved indgangsstien, yderligere end poloskuret. Marianne gør opmærksom på 
at det vil være rart om mindst én af hylderne er høje nok til havkajakker – tages ad 
notum. William fortæller videre at dette skur også skulle give plads til en 4’er. De 
næste planer er udbygning af motionsrummet ud over græsset (mod indgangsstien) 
Spørgsmål om rummet inde i klubhuset kan anvendes til motionsrum om vinteren. 
Kim siger videre at især ro-ergometrene kunne flyttes til fliserne herinde i klubhuset, 
og at udbygning af motionsrum kunne øge sammenholdet om vinteren 
William svare, at udbygningsgraden begrænser vores udfoldelser 
Der er i øjeblikket 8 både på venteliste. Den skitserede ekstra bådhus vil rumme 56 
pladser og forventes at være fyldt om 5 år 
Kim spørger om der er regler for brug af egne både her eller andre steder mht 
bådpladser. William svare at egne både skal bruges 50 km her på søen for at kandidere 
til en bådplads 
Pia spørger om en løbeklub eller andet kunne løse problem med at der skal være 2 
klubber for at opretholde status som kommunen vil betale strøm o.a. til  – William 
svare, at det har været forsøgt at finde andre klubber men ikke effektueret 
Jørn siger videre til dette at det er meget sjældent at klubber går helt ned. Uwe spørger 
om en klub i klubben kunne løse problemet (skiklub). William svare at det ikke har 
været problem for andre klubber. Yderligere mener han ikke at sejlklubben er så langt 
nede, at det reelt er et problem 

E. Container ved svømmehallen er opstillet 
F. Nationalpark projekt – vi er stærkt repræsenteret 
G. Administrative forhold - kørselsforhold og dækning er reguleret 
H. Eksternt – KKES er fortsat repræsenteret i vores paraplyorganisationer 
I. Statistik – medlemstal oa. Ros til de omfattende statistikker 
J. Ungdomstræning - polo i svømmehal opstartet 
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K. Ungdom kano – C4 også lejet til næste år 
L. Kajak ungdom – træning sammen med børn, fortsætter til næste år 
M. Begynderinstruktion - instruktører og forklaring på hjemmesiden om kajak-roning. 

Ingen venteliste pt. Svømmehal som begyndelse på instruktion – godt 
N. Børnehold - teknik-mærke indført, ingen sommerferie, ny K2 – godt år 

Kim spørger hvor mange der er startet som børneroere og nu er seniorroere. 
Umiddelbart beholder vi kun en lillehåndfuld (Toke, Troels, Mads, Mikkel, Mathias, 
Bastian,,, ) Stort set har vi ingen medlemmer mellem 20-30. Grunden til spørgsmålet 
er (siger Kim) at vi mangler medlemmer under 30 som vil være instruktører, går til 
konkurrencer osv.  
Kim efterspørger fremtidige planer. Der mangler en idræts chef, der kunne bruges af 
især nye medlemmer (især unge) som skulle have interesse i konkurrence. Kasper 
svare, at det ikke har muligt at finde en relevant og villig person. Kim mener at det er 
en post der er  så vigtig at den skal besættes, selv om der ikke findes en konkurrence 
roer – at bestyrelsen skulle overveje spørgsmålet nærmere. Uwe siger at det bør være 
en person der brænder for sagen og personen skal have nogle ideer til arbejdet. Kim 
uddyber at specielt tilmeldingen til løb og hjælp til nye medlemmer i forbindelse med 
konkurrencer er vigtige. Jørn mener at det kunne afhjælpe valget af person, hvis der 
forelå en stillingsbetegnelse. William vil dele det op i ophængning af invitationer – 
denne del mener han at klubben har styr på, og selve løbstilmeldingerne. Da der ikke 
er nogle af bestyrelsesmedlemmerne som altid er med til løb, har bestyrelsen valgt at 
lægge dette ud til de personer der vil deltage i løb – her kan nye medlemmers 
tilmelding og indfangning bredes ud til andre deltagere. 

Kirsten konkludere på generalforsamlingens vegne at Bestyrelsen skal lave jobbeskrivelse 
og søge efter en person. 
 

Kasper: et nyt godt initiativ i år, er Kammerat instruktions princippet. Det har været 
holdt et par gange, men det er stadig den gamle garde og ikke de unge. William har 
aktivt søgt efter medlemmer under 30 (e-mail) men det har kun givet en enkelt ekstra.  
Kim bemærker at kammeratskabsinstruktion bør fortsætte og han gerne vil gøre en 
indsats. Man kunne også gøre en aktiv indsats rettet mod eg ungdomsuddannelserne 
Flemming fortæller at Mads har haft en gymnasieklasse med på besøg i efteråret, og 
indtrykket er at der er flere der vil vende tilbage næste år.  
En anden ting er (ifølge Kasper) er at vi i højere grad end andre nordsjællandske 
klubber har godt vand til konkurrence, så måske kunne en plan være at tiltrække 
konkurrence interesserede fra omkringliggende klubber  
 
Jørn beretter at der er foretaget en investering på nye kanoer (20.000) 
 

Beretningen godkendes. 
 

 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskabet er godkendt af revisionen. 
Gennemgang: 
Regnskabet viser et lille overskud, årsag er dels at der er lidt flere indtægter (især 
kontingent), samt at der er tildelt næsten dobbelt så højt tilskud til børn og unge. 
Springstarter gav overskud i år. Regalia gav underskud i forhold til forventet (pga. svind) 
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Udgifter: Administration som budgetteret, idet der er brugt flere penge på bladet (nu i 
farver) samt at udsendelse til almindelig porto. Dette opvejres af de yderligere sparet 
penge på almindelig administration. 
Ungdom og polo har brugt lidt mindre end budget 
Børn har brugt lidt mere end budget, især pga. udgifter til børneinstruktør jakker (dog 
ingenting på løn) 
Kørsel og andre voksen udgifter er blevet noget højere end budget 
Nøgle og låse er blevet en betydelig post der overskrider budget meget 
Anlæg og både udgifter er noget mindre end budget 
 
Generelt har vi et sundt budget og regnskab selv nu ved udgangen af september 
 
Jacob har spørgsmål til hvad ”Nøgle budget” dækker over. William svare at det er uklart 
hvor alle nøgler er henne. Samtidig har der været indbrud 
Projektet er et elektronisk låse projekt (130.000) 
Der kan elektronisk låses for nøgler der ikke mere må bruges. 
Bådehuset kan også indgå i dette projekt – og der er mulighed for en overvågningssystem 
Kim siger at vi skal spørge andre klubber der har erfaringer  med systemet 
Jeppe siger at tags er systemet der almindeligst anvendes 
Jørn spørger om der kan søges tilskud. Ja, og der er søgt  
Uwe spørger til Sejlklubbens inddragelse. William svare at hvis vi siger at sejlklubben 
skal inddrages er der for stor risiko for at projektet går i stå 
Uwe siger derudover at børneholdet ind i mellem brug for en A-nøgle indimellem 
 
Regnskabet godkendes 

 
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 
Kontingent: William/bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
På baggrund af kontingent fastsættelsen forventes det at der kommer 210000 ind. Nyt i 
budgettet er bådpladskontingent samt instruktion osv. 
Udgifter i budgettet er vurderet som status quo, dog er der ekstra sat af til uddannelse samt 
til Bladet. Der afsættes 50.000 til nyt bådhus, selv om der søges tilskud som bør give 
besparelser 
Budgettet skal ikke godkendes, men det foreløbige budget danner baggrund for 
beslutningen om godkendelse af kontingent. 

Kim: 20.000 er meget lidt til nyanskaffelser af både. Der er måske behov for 
udskiftning og evt salg af kapkajak der er gamle moddel. 
Bjarne: foreslår at der etableres en værktøjskasse så det er muligt at roerene selv 
reparere skader. 
Jeppe mener, at der skal sættes flere penge af til aktiviteter for unge og voksne, samt at 
der er brug mere udskiftning af både. 
Jimmi: børnebådene står for udskiftning samt reparation.  
Christian mener godt at nøglekontingent kan sættes op, og dermed kan få bedre nøgle 
returnering. William svare, at han administrativt gerne vil vente med at øge 
nøglekontingent til det nye system. Kim: Det vil sige at det forventes at også gamle 
medlemmer skal betale mere. William: det er nemmest at afvente til nyt nøgle system 

 
Kontingent fastsættelsen godkendes 
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William: nyt forslag ang. oprettelse af en ny afdeling ved Arresø (har ligget på nettet 
fra d. 20 september) 
Baggrund er at især at man ikke må ro på Arresø hele året. Det vurderes at det vil være 
muligt at få ændret beslutningen så  man må ro på Arresø hele året, hvis der findes en klub 
der har ordnede forhold, og som kan spørge om at få lov. William har derudover 
overvejelser om hvilken del af Arresøen der har størst befolkningsgrundlag og hvor en 
sådan klub bør ligge 
 
Jørn vil støtte forslaget, og mener at der er lukket op for nye regler idet der er kommet en 
ny skovridder – og Jørn mener yderligere at det skal ske inden Nationalparken oprettes. 
Kim: Er det ikke mere kredsen der skal skyde penge i projektet og ikke så meget klubben. 
Det vil også tynde ud i klubbens ressourcer mht. instruktører. William mener, at det er for 
langtrukket at få kredsen til at gå ind i det.  
 
Jeppe pointere at DKF har en anlægspulje og der er én endnu ikke søgt. Det er ikke sikkert 
at puljen bliver oprettet igen til næste år 
 
Jørn siger at man kan ud over startpakken fra DKF, også søge i friluftsrådet efter 
havkajakker 
 
Kasper: Det principielle er om bestyrelsen får muligheden for at gå videre med forslaget 
og ikke om bestyrelsen Skal gå videre. Det næste er det praktiske i hvor arbejdet skal 
ligges og hvem der skal gøre det (samme mening som Kim) 
 
Henrik vil have afklaret om det er for at åbne en sø eller for at finde et nyt sted for en ny 
klub med nyt medlemsgrundlag. William svare at det primært er for at åbne Arresøen. 
Ekstragevinsten er at vi måske kan får stabiliseret vores eget medlemstal her og samtidig 
give ny mulighed for…… 
 
Kim vil gerne stille ændringsforslag om at vi skal give bestyrelsen tilladelse til at arbejde 
for at vi opretter en ny klub 
 
Ann Lin: som voksenroer vil det være et sjovt tiltag at vi kunne få lov til at ro på Arresø, 
og hun foreslår at vi kunne vi supplere forslaget så det præciseres at det på sigt skal blive 
en selvstændig klub 
William mener, at det sikkert vil blive som Ann lin siger, men det vil lette arbejdet lige nu 
at vi stiller med vores ekspertise omkring det administrative samt den organisation vi har 
 
Kim mener til gengæld at en ny klub har den fordel at det vil være lettere at søge 
fonde/penge hvis det er en ny og dermed en penge-tom klub. 
 
Uwe spørger om det overhovedet er muligt at få tilskud til oprettelse af en ny afdeling i 
modsætning til oprettelse af en ny klub. (jeppe og william mener ikke det er problem) 
 
William har ændringsforslag til sit eget forslag, så det præciseres at det engang skal 
blive til en ny klub 
Kim vil gerne fastholde at det oprettes som en selvstændig klub, bl.a. fordi det relativt lille 
antal aktive i den oprindelige klub, når man ser på fremmødet i dag (21 pers), så vil en ny 
aktiv afdeling kunne få uforholdsmæssig stor magt 
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Vi går til afstemning om de to ændringsforslag: 
1:  
Bestyrelsen bemyndiges til at undersøge mulighederne for opstart af ny klub ved Arresø. 
Såfremt bestyrelsen finder, at der er mulighed for og fornuft i at oprette en sådan afdeling, 
bemyndiges bestyrelsen til uden yderligere generalforsamlingsbeslutning, at opstarte en 
sådan, samt at anvende indtil kr.15.000,- på projektet og evt. At henlægge et mindre antal 
af klubbens både til brug på Arresø. Afdelingen kan evt. Oprettes i samarbejde med andre 
foreninger. 
2:  
Bestyrelsen bemyndiges til at undersøge mulighederne for opstart af en afdeling af 
Kajakklubben Esrum Sø ved Arresø. Såfremt bestyrelsen finder, at der er mulighed for 
og fornuft i at oprette en sådan afdeling, bemyndiges bestyrelsen til uden yderligere 
generalforsamlingsbeslutning, at opstarte en sådan, samt at anvende indtil kr.15.000,- på 
projektet og evt. At henlægge et mindre antal af klubbens både til brug på Arresø. 
Afdelingen kan evt oprettes i samarbejde med andre foreninger eller som selvstændig 
klub 
 
Første forslag: 10 stemmer 
Andet forslag : 8 stemmer 
 
Det præciseres at det er en bemyndigelse som bestyrelsen ikke er tvunget til at arbejde 
efter. 
 
Bestyrelsens tillæg til referatet: 
Der er efterfølgende optalt 21 deltagere i Generalforsamlingen. 
Ifølge vedtægterne ”skal forslag vedtages med simpelt flertal”. 
Af de angivne stemmer, er der 3 deltagere som ikke har stemt, og det vides ikke om de 
ville have stemt imod et eller begge forslag. Hypotetisk kunne der have været 11 stemmer 
mod første forslag, men kun 5 mod andet. Bestyrelsen mener efterfølgende ikke at vide om 
der blev truffet en afgørelse. 
 

 
5. Valg til klubbens tillidsposter 
Kasper kommentar til forslag: Jeppe er opstillet men trækker sig meget gerne hvis der 
findes andre der gerne vil opstille. Det skal noteres at stillingen kun er for ét år. Der 
spørges til børneholdet, men der skal ikke trækkes for store veksler på allerede aktive 
personer. 
Fællesudvalg består af kajak og sejlklubberne. De er ansvarlig for rengøring, anlæg, 
brooptagning osv. I vedtægterne står at det tilstræbes at formændene for de to klubber er 
repræsenteret. 
 
Bestyrelsen holder møde ca én gang per måned. 
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På valg i år:  
Næstformand:  
Ann Lin Enggaard genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår William S. Jacobsen 

William S. Jacobsen vælges til Næstformand med overvældende flertal 
Bestyrelsesmedlemmer: 
William S. Jacobsen opstiller som næstformand, bestyrelsen foreslår Carsten Skovsbøg 

Carsten Skovsbøg (tidligere suppeant) Valgt som ordinært bestyrelsesmedlem 
Flemming Secher genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Henrik Børresen 

Henrik Børresen (nyt medlem i bestyrelsen) Valgt som ordinært bestyrelsesmedlem 
Anders Barth (genopstiller) Genvalgt som ordinært bestyrelsesmedlem 

Søren Christiansen afgår uden for tur, bestyrelsen forestår Jeppe Puck 
Jeppe Puck Valgt som ordinært bestyrelsesmedlem (1 år) 

Bestyrelsessuppleant: 
Carsten Skovsbøg genopstiller ikke som suppleant, bestyrelsen foreslår Pia Ringholm 

Pia Ringholm (ny) Valgt som suppleant 
Revisor: 

Kirsten Gamst-Nielsen genopstiller som revisor. Genvalgt med overvældende flertal 
Revisorsuppleant  

Jørn Mathisen genopstiller. Genvalgt med overvældende flertal 
Fællesudvalget: 

William S. Jacobsen genopstiller. Genvalgt 
Jeppe Puck genopstiller. Genvalgt 
Kasper Østerbye genopstiller. Genvalgt 

 
 

6. Eventuelt 
Kim: Bestyrelsen bør melde ud hvad fremtidsplanerne/visioner/strategi er for den valgte 
bestyrelse, så medlemmerne kan se hvad der er fokusområder. Henrik: God idé 
Kim: Klubhuset kunne trænge til en kærlig hånd. Det bør overvejes om man kan indskrive 
medlemmer til at arbejde på forbedringer på klubhuset. Tages til efterretning 
 
 
Generalforsamlingen afsluttes med Tak for god ro og orden fra Kirsten 
og Kasper takker Kirsten for styring af slagets gang. 
 
Ann Lin takkes for sit arbejde som næstformand i bestyrelsen (med en pose af blandet 
drikkevare) 
Flemming takkes også for sit arbejde i bestyrelsen (med en pose blandet) 
Den siddende bestyrelsen modtager ligeledes lidt drikkeligt (en flaske vin) 
 


