Referat fra den ordinære generalforsamling 2018
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag d. 15. marts 2018, kl. 19:00 - 21:30 i
klublokalet i Søsportscenteret, Marinavejen 6, 5300 Kerteminde.

Referat
Den fungerende formand (Peter Bundgaard) bød velkommen og Ole Bagger og Børge Rasmussen
spillede klaver og guitar mens vi sang klubsangen.
1. Valg af dirigent
Peter Freundt blev enstemmigt valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
Christian Povlsen fortalte om onsdagsholdet. Man er velkommen til at komme og hjælpe og
hygge. Christian fortalte om hvad der blev lavet. Onsdagsholdet tager sig af stort set alle de
praktiske ting som skal laves i forbindelse med klubhuset, kajakstalden og kajakkerne. Når der er
skader på kajakkerne er vi gode til at skrive det ind i den sorte bog som ligger ved siden af
computeren. Onsdagsholdet reparerer skaderne efterhånden som de kommer ind. Sidst var Leif
Romsø i gang med at give Hermod endnu en glasfiberreparation.
Der bliver også tid til at drikke kaffe og spise morgen/formiddagsbrød og som regel kommer de
også ud at ro en tur.
Stefan Jensen fortalte om de mange gennemførte kurser i 2017. Stefan holder som
uddannelseskoordinator 2 årlige møder med instruktørerne hvor der henholdsvis planlægges årets
kurser med instruktørerne og evalueres.
Stefan fortalte om hvor meget instruktørerne havde undervist i løbet af året. 3.711 timer blev det
til, hvis man tæller det hele med. Det spænder over alt fra frigivelseshold, IPP2 og IPP3 over teknik
1,2 og 3, vinterteknik, teknik i svømmehal, fridykning, gymnastik, livredder og glasfiberkursus. Der
er i alt blevet uddannet 4 IPP1, 46 IPP2 og 5 IPP3 i 2017. Der er desuden blevet uddannet 7
havkajakinstruktører 1 og 1 kanoinstruktør.
Charlotte Gaardsted fortalte på vegne af Turudvalget om turene over året. Hun viste et lille show
med billeder og fortælling fra de enkelte ture.
Ole Bagger fortalte på vegne af Kajakudvalget om hvilke indkøb der er blevet gjort i løbet af året.
Ole fortalte også om situationen omkring Kajakstalden. Der er venteliste på pladser og der bliver
observeret på brug af private kajakker således, at ejere af sjældent brugte kajakker kan forvente at
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blive kontaktet af Ole, enten med henblik på at få en mindre attraktiv plads eller at tage sin kajak
med hjem for opbevaring der hjemme.
Mikael Andersen fortalte om arbejdet i Designudvalget, IT-udvalget, Fonde, Åbent hus,
Førstehjælp, Svømmehal, Instruktørsamling, Kirsebærfestivalen og Havnens dag.
Peter Bundgaard fortalte, at bestyrelsen har arbejdet med følgende spørgsmål på
overskriftsniveau: Mobil Pay fungerer fint. Indbrud, stjålet 1200 kr. i sejlklubben. Udkast til
sikkerhedsbestemmelser, Reservation, plads på traileren på klubturene, Kvalitetsudvalget, svaret
DKF på spørgsmål om problemer med vandscootere, Trækliner ind på frigivelseskurser (IPP2),
reduceret kursuspris for unge under uddannelse, lån og leje af kajakker i sommerferien,
kajakstalden og endelig til sidst snakkede vi en aften om SWOT-analyse af kajakklubben.
3. Forelæggelse af regnskab 2017 og budget 2018
Karsten Koch (kasserer) præsenterede driftsregnskabet, der viser et pænt overskud samt status,
der viser at klubben har penge til at bygge kajakstald så snart planlægningen er klar.
Årets overskud lød på kr. 113.772,19 og klubben har således likvide beholdninger på kr.
407.784,05.
Regnskabet blev godkendt.
Efterfølgende forelagde Karsten budget for 2018 og det blev også godkendt. Til køb af kajakker og
containere er der afsat kr. 80.000,-.
I forlængelse af Karstens gennemgang af klubbens økonomi fremlagde Mikael Andersen ved hjælp
af et lille show, som var udarbejdet af Stefan Jensen, klubbens tal i "kød og blod". Vi så hvordan
tallene fordelte sig imellem kønnene (samtlige medlemmer: kvinder 51 og mænd 49%). Fordeling
på alder (gennemsnitsalder i klubben er: 54 år). Medlemsudviklingen fra 88 medlemmer ved
udgangen i 2005 og til udgangen af 2017 hvor vi er 330 medlemmer. I bestyrelsen, udvalg og ved
instruktørerne er der "sjovt nok" overvægt af mænd. Tankevækkende er det, at af de som
udmelder sig af klubben, sker dette for 56% vedkommende efter 1 års medlemskab.
4. Fastsættelse af kontingent
Karsten Koch foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet fortsætter uændret for 13. år i træk
og det blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet et forslag fra et medlem, at Generalforsamlingen drøfter forholdene for
udlejning af klublokalet.
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Mikael Andersen oplyste, at lokalet har været udlånt/udlejet i alt 37 gange over de sidste godt 16
måneder. Karsten Koch fortalte, at der er indkasseret kr. 7.000,- og 7 udlejninger i 2017.
Udlån/leje fordeler sig således fra 1.1.2017 – 16.3.2018:

Kerteminde sejlklub
Cykelklub
DKF/kommune
Vinterbaderne
Privat

11
12
3
2
9

Bemærkninger:
Ole K: Fællesspisning om vinteren om lørdagen. Her skal lokalet helst være ledigt
Anne-Birgitte: Udlej gerne mest om vinteren
Lotte Jung: Ved instruktør-dagene skulle lokalerne gerne være ledige
Peter F: Hvor langt tid i forvejen kan der lejes (Svar: ½ år). Klubarrangementer skal prioriteres
højest
Lene: Dejligt med sociale tiltag, det skal man værne om
Husudvalget skal samarbejde med Sejlklubben.
Konklusion: Vi finder frem til om der er skrevet nogle retningslinjer og diskuterer disse på
førstkommende bestyrelsesmøde.
6. Valg af bestyrelse - valg for 2 år
Karsten Koch blev genvalgt til bestyrelsen.
Kirsten Mikkelsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet blev Chalotte Gaardsted valgt ind.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen - valg for 1 år
Anne-Birgitte Skaalum har ønsket at stoppe som suppleant.
Som suppleanter blev valgt: Marianne Videbæk Bjerg (781) og Tom Rugaard (793).
8. Valg af revisor - valg for 1 år
Marianne Treu og Torben Andersen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Susanne Larsen (348) blev valgt ind i Kajakudvalget.
Imens Leif Romsø fortalte om Kerteminde kajakklubs historie (og Gorm er en stor del af historien
om Kerteminde kajakklub) gik den nyvalgte bestyrelse ud for sig selv for at konstituere sig.
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Konstitueringen resulterede i følgende:
Formand: Mikael Andersen
Kasserer: Karsten Koch
Næstformand: Peter Bundgaard
Bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Gaardsted, Lone Kondrup, Claus Treu og Ole Bagger.
1. suppleant: Tom Rugaard og suppleant Marianne Videbæk Bjerg.
Udvalg:
Designudvalg: Leif Romsø, Mikael Andersen, Per Gøse
Fondsudvalg: Karsten Koch, Mikael Andersen
Husudvalget: (Vælges fra bestyrelsen)
Uddannelsesudvalget: Stefan Jensen, alle instruktører 2
Juniorkajak: Mathias Høi, Jon Schønbech, Rasmus Frederiksen
Kvalitetsudvalget: Stefan Jensen, Thomas Bjerg, Mikael Andersen
Kajakudvalget: Mathias Høi, Ole Bagger, Sune Flejsborg, Susanne Larsen
Klubaftensudvalget: Merete Lund, Charlotte Pedersen, Hans Buhl, Arne Nielsen, Claus Treu
Turudvalget: Lise Lins, Charlotte Gaardsted, Martin Værløse, Anne Birgitte Skaalum, Hans Buhl
IT-udvalg: Stefan Jensen, Jørgen Lindegaard, Mikael Andersen, Per Gøse, Lene Nyberg
Andre:
Onsdagsholdet: Christian Povlsen, Ole Bagger (+ diverse medlemmer)
Åbent Hus: Mikael Andersen
Kajakstald: Ole Bagger
Nøglekort/badekort - Vedligeholdelse af trailere: Peter Bundgaard
Nøgle til Kajakstald: Karsten Koch
Svømmehal: Mikael Andersen
Gymnastik: Jytte Munter
Motion: Mathias Høi
Førstehjælp: Mikael Andersen
Instruktørdage: Mikael Andersen
Vandsport: Mathias Høi, Ole Bagger, Rasmus Frederiksen, Per Dolleris, Mikael Andersen
Kirsebærfestival: Mikael Andersen
Havnens Dag: Ole Bagger, Leif Romsø, Lone Kondrup, Mathias Høi, Mikael Andersen

ref.: Peter Bundgaard
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