
Generalforsamling i Kerteminde Kajakklub den 28. september 2021 

 

1. Valg af dirigent 

Anne-Birgitte Skaalum blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 

 

 

2. Bestyrelsens/formandens beretning ved Jena Java og Charlotte E. Gaardsted. 

Beretningen, som kan ses særskilt, blev modtaget med akklamation. 

 

Året, der gik – ifølge udvalgene (se alle medlemmer af udvalgene på klubbens 

hjemmeside): 

 

IT-udvalget – ved Niels Elkjær: IT-udvalget havde et stille 2020. Hjemmesiden 

har fået en forside for ikke-medlemmer, der mødes af en anden forside end 

medlemmer. Hjemmesiden er frisket op med nye billeder, og så har alle fået 

en reminder om at skifte password. 

 

Ungekajak – ved Ole Bagger: Udvalget har pga corona blot haft lidt aktivitet 

med skolebørn. 

 

Onsdagsholdet – ved Ole Bagger: Onsdagsholdet mødes som vanligt hver 

onsdag kl. 10 – reparerer kajakker, kører kajakker til reparation i Vissenbjerg 

og er også begyndt at tjekke beholdningen af toiletpapir, håndklæder etc, så 

der altid er styr på det. Holdet lå pga corona stille indtil maj, men begyndte da 

at ro kl. 12 hver onsdag, for nok var der restriktioner i klubhuset, men det var 

der ikke på vandet. Roningen fortsætter og er for alle, også nye og mindre 

rutinerede – og man kan sagtens dukke op kl. 12 og være med, selv om man 

ikke har givet et nap med at reparere kajakker etc. 493 har været med ude at 

ro med onsdagsholdet i 2020. 

En bøn og en løftet pegefinger: Onsdagsholdet er ikke et rengøringshold, så 

en venlig, men bestemt opfordring til at holde faciliteterne rene. 

 

 



Kajakstalden – ved Ole Bagger: Der er 200 pladser i kajakstalden, og der er 

plads til 6-8 supboards. Der er pt cirka 15 ledige pladser i stalden – ingen 

venteliste. Vi har også en container med yderligere 15 pladser. Opfordring til 

at hjælpe med at holde orden og husk nu at låse begge døre på kajakstalden.  

 

Kajakudvalget – ved Michael Otto:  Udvalget har stået for indkøb af to stk 

surfski, seks surfski-pagajer, et ro-ergometer samt syv kursus-kajakker (de er 

købt i 2021). 

 

Uddannelsesudvalget – ved Michael Otto: Der har været fire frigivelseskurser 

– to små og to almindelige, et sup-kursus og et surfski-kursus samt otte 

teknik-aftener. Fire nye havkajakinstruktører-2, 2 surfski instruktører og en ny 

sup-2-instruktør. Herudover er der kommet 3 nye IPP3 roere. 

 

Klubaften-udvalget – ved Hanne Grøsfjeld, Lene Karin Poulsen og Hanne Stær 

Bentsen: Vi har brug for et par stykker mere i udvalget. Fem planlagte 

arrangementer blev ikke til noget, fordi DK coronalukkede, men i støbeskeen 

var bla. kajak-yoga, spørg-bestyrelsen-om-alt-aften og aftener med klubbens 

Fyn og DK-rundt-roere. Ideerne lever i bedste velgående. 

 

Klubture – ved Jesper Pedersen og Lise Lins: Også her satte corona sit aftryk. 

Tre ture i 2020 - weekendtur rundt om Thurø, Fyns Hoved, Flensborg Fjord. 

Alle superhyggelige – med eller uden mundbind. 

Lise orienterede om tur-udvalgets arbejde med at organisere ture. 

 

Event-udvalget – ved Tom Rugaard: En stille omgang på grund af corona.  

 

Husudvalget – ved Charlotte Gaardsted: Samarbejde med sejlklubben om 

klubhuset og matriklen – har et rigtig godt samarbejde med sejlklubben, men 

har ikke mødtes i 2020.  

 

 

3.  Forelæggelse af regnskab 2020 og budget 2021 til godkendelse v. Karsten Koch.        

Se regnskab og budget med alle poster særskilt. 

Hovedtræk: 



Pt 331 medlemmer – alt inklusive. Det er et normalt leje – klubben fik 52 nye 

medlemmer i 2020.  

Indtægter: Godt 102.000 kroner fra kommunen, Nordea gav 40.000 kroner til 

surfski. Diverse velkomne coronatilskud gør, at indtægterne har været større 

end budgetteret. 

Udgifter – blandt de største enkeltposter var køb af kajakudstyr for cirka 

50.000 kroner. 

Kajakstalden kom til at koste 494.000 kroner – noget lavere end de 

budgetterede 610.000 kroner.  

Overskud på 165.000 kroner. 

 

Nyt budget fremlagt.  

 

Alt godkendt. 

   

4.  Fastsættelse af kontingent 2022 

 

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent – dvs. 1200 kroner årligt.  

Vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag om indkøb af kajaktrailer til seks kajakker. Ganske få biler må køre 

med den trailer, vi har, og det er uhensigtsmæssigt, at kajakkerne skal løftes 

højt op i den nuværende trailer. Bestyrelsen tog godt mod forslaget og vil 

arbejde videre med det 

  

6.  Valg af bestyrelse – valg for to år 

På valg: Ole Bagger, Bjarne Rasmussen, Tom Rugaard – alle villige til genvalg. 

Alle tre genvalgt. 

 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen – valgt for 1 år 

På valg: Lise Lins – villig til genvalg og genvalgt. 

Vacant – udskudt til marts. 

 



8. Valg af revisor – valgt for 1 år 

 

Marianne Treu modtager genvalg – genvalgt. 

Torben Andersen (suppleant) -  

 

 

9. Valg til udvalg – der blev ikke sat nye navne på under generalforsamlingen, men 

man må meget gerne melde sin interesse og arbejdskraft til et udvalg. 

 

 

10.  Eventuelt. 

Tom orienterede om kommunens marinaprojekt, der bla indebærer, at molen 

skal fortsætte ud til bananen. Kajakklubben blev i 2019 spurgt, hvad vi havde af 

ønsker og bad om et smuthul, så kajakker ikke i fremtiden skal den lange vej 

uden om en ny mole for at komme sydpå. I første projektudkast var smuthullet 

tegnet ind, i detail-udkastet var det forsvundet. Bestyrelsen har taget kontakt til 

det politiske niveau – Jesper Hempler, formand for teknik- og miljø. En endelig 

afklaring foreligger ikke endnu. En udfordring er, at kommunen vil have 

kajakklubben til at betale 375.000 kroner for et hul, som alle kan bruge – og 

som klubben ikke ønsker at eje. 

-------------------- 

Lidt debat om håndtryk/ikke-håndtryk i og efter en coronatid – nye 

medlemmer, der er frigivet i en coronatid, kan have svært ved at afkode, hvad 

der er klubbens kultur. Så en venlig opfordring til at hjælpe med at bringe 

kulturen videre. Om man giver hånd eller ej – det er op til en selv.  

Forslag fra Jena: Er der nogen, der har lyst til at lave gymnastik eller anden 

træning onsdag fra 19-21? Man skal ikke stå for det hver onsdag – kan snildt 

fordeles mellem flere.  

Forslag fra Lene Karin om at lave gå- løbeture – måske med mad i klubhuset 

efterfølgende. 

Generalforsamlingen sluttede efter to timer. 

 



Referent – Charlotte Pedersen. 
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