Kerteminde Kajakklub
Referat fra den ordinære generalforsamling 2019
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 14. marts 2019, kl. 19:00 – 21:15 i klublokalet i
Søsportcentret, Marinavejen 6, 5300 Kerteminde.
Referat
1.
Formand Mikael Andersen bød velkommen og der blev enstemmigt valgt Peter Freundt til dirigent.
Peter Freundt konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne og dermed
beslutningsdygtig. Dernæst sang vi klubsangen med Ole Bagger og Børge Rasmussen på klaver
og guitar, samt Kirsten som kor.
2.
Herefter aflagde formanden Mikael Andersen sin beretning om året i bestyrelsen. Et af de større
emner i år har været sikkerhedsbestemmelser for Kerteminde Kajakklub. Der har været flere inde
over og de er nu igen endt ved Uddannelsesudvalget med en repræsentant fra bestyrelsen – med
en stor tak til alle der har været involveret i udarbejdelserne.
Vi har købt to containere som efter en omvej er endt med at være placeret ved
masteopbevaringen. Her må de stå de næste 2½ år. Ole Bagger, Anton Lins og Mikael Andersen
har snak med kommunen om udvidelse af vores kajakstald i stedet for containerne – men det
tager tid.
Vores hjemmeside er blevet gennemset så vi overholder persodataforordningen og ligeledes er
der blevet ryddet op i klubbens dokumenter, som nu alle ligger i vores dokumentbank på Google.
Turbofrigivelse er blevet afskaffet.
Nye roere, der er frigivet fra andet sted, får en to timers introduktion til Kerteminde Kajakklub.
Vi fik sidste år en donation på kr. 100.000,- fra DGI/DIF. Der er for disse penge indkøbt 5 stk. siton-top kajakker med pagajer og hjelme, 5 stk. crossover kajakker med pagajer og sprayskirt samt
materialer til en teknikbane til brug for unge som gamle.
Der er blevet indkøbt ny projektor og lærred, ny printer og bærbar computer, samt højttalere koblet
til mikrofoner, så alle kan høre, hvad der bliver fortalt.
Til slut var der tak til alle de frivillige, som gør et kæmpe arbejde, og en opfordring fra formanden
til at huske at passe på vores klub og klubånd.
Events:

Mikael Andersen – som gerne vil have hjælp
- Svøm, bowl og spis (Jan Modberg)
- Instruktørsamling
- Havnens Dag
- Kirsebærfestival
- Havnefest
- Julekajak
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Husudvalg:

Peter Bundgaard, Katsten Koch, Mikael Andersen
- Der er blevet restaureret et fyr, og der er dialog med sejlklubben om
udvidelse af kajakklubbens lokale.

IT:

Jørgen Lindegaard, Stefan Jensen, Niels Elkjær, Per Gøse, Lene Nyberg,
Mikael Andersen
- Der er fundet føl til styring af IT og hjemmesiden er flyttet til ny server
- Facebooksiden har nu kun 4 administratorer

Ungekajak:

Mathias Høi, Ole Bagger, Mikael Andersen
- Står for undervisning af elever fra byskolen
- Der er taget initiativ til en sommerskole på 4 dage for unge med hjælp fra
Lise Lins, Lone Grønbæk og Per Dolleris

Kajakudvalg:

Mathias Høi, Ole Bagger, Susanne Larsen, Sune Flejsborg, Ulf Larsen
- Der er indkøbt 4 kajakker i 2018 (1 Play, 1 Nuka PE, 1 Nuka samt 1
Evolution)
- Desuden er der indkøbt 10 nye kulfiber pagajer
- Indkøb af kanoer er udskudt til 2019
Hertil følger en bøn om at vi alle behandler vores klubudstyr godt

Klubaftenudvalg: Claus Treu, Merete Lund, Arne Nielsen, Hans Buhl, Charlotte Pedersen
- Formålet er at finde foredrag, der er informative og sociale og har relation til
vand
- Der har været en vision om at have noget mere med sejlklubben om
klubaftener. Disse er kommet goidt i gang
Merete Lund og Charlotte Pedersen ønsker ikke at fortsætte – Hanne
Grøsfjeld er trådt ind i udvalget
Klubturudvalg:

Lise Lins, Martin Værbak, Hans Buhl, Mia Larsen, Charlotte Gaardsted,
Anne-Birgitte Skaalum
- Formålet er at have roture med hyggeligt samvær
- Charlotte Gaardsted fortalte om alle de mange forskellige ture, der har
været gennem året
Charlotte Gaardsted og Anne-Birgitte Skaalum ønsker ikke at fortsætte –
Inken Haase er trådt ind i udvalget

Uddannelse:

Består af klubbens Instruktører 2 og 3
- Planlægger og afvikler klubbens frigivelseshold og kurser, for at vi kan
vedligeholde, sikre og udbygge medlemmernes færdigheder og kompetencer
- Vi havde i 2018:
- 4 hold IPP2 i havkajak
- 1 hold IPP3 i havkajak
- 1 hold IPP2 i turkajak
- 1 hold IPP2 i kano
- samt flere hold IPP1 i SUP
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Fundraiser:

Lone Grønbæk
- Lone Grønbæk har påtaget sig at forsøge at skaffe midler til diverse formål i
klubben.
Hun er startet med at søge om midler til sommerskolen, som skal afholdes for
første gang i 2019
- Hvis man har forslag til projekter der kunne have interesse, kan man
henvende sig til Lone Grønbæk og hjælpe med at beskrive projekter, så hun
nemmere kan målrette sin ansøgning af midler

Førstehjælp:

Mikael Andersen
- Vi har afholdt 2 førstehjælpskurser i perioden

Gymnastik:

Jytte Munter
- Der er ingen ændringer i gymnastikken

Kajakstald:

Ole Bagger
- Vi har 170 pladser til kajakker
- 140 i kajakstalden
- 30 i containerne
- Der er udfordringer med sit-on-top og crossover kajakker, da de ikke passer
til de stilladser, vi har nu. Der arbejdes på sagen. Ligeledes arbejdes der på
tilbygning af eksisterende kajakstald
Igen en henstilling om at passe på vores udstyr

Onsdagshold:

Alle kan deltage
- Mødtes 51 gange sidste år med et gns. på 8,4 mand
- De laver alt forefaldent arbejde

Svømmehal:

Per Dolleris, Mikael Andersen
- Stolpen under trappen er fjernet, så det er nemmere at få vores kajakker
ud/ind

Økonomi:

Karsten Koch
- Regnskab 2018:
- Vi har et overskud på kr. 71.537,- i 2018 og klubben har pr. 31.
december 2018 likvid beholdning på kr. 391.371,- Vores aktiver er på 2,5 mio. kr. og egenkapitalen er på 1,4 mio. kr.
- Regnskabet godkendes uden kommentarer
- Budget 2019:
- Karsten Koch fremlagde også budgettet for 2019, der ligeledes blev
godkendt
- Til køb af kanoer + udstyr er der afsat kr. 50.000,-

Fastsættelse af kontingent:
- Det blev vedtaget at vores kontingent fortsætter uændret på kr. 100,-/mdr.
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Indkomne forslag:
- Der er indkommet et forslag om at forlænge brusertiden pr. træk eller
måske at forkorte. Det er gået videre til bestyrelsen og husudvalget, da dette
skal bestemmes i fællesskab med sejlklubben
Valg til bestyrelse (2 år):
- Peter Bundgaard og Claus Treu ønskede at træde ud af bestyrelsen
- Charlotte Pedersen og Marianne Videbæk er valgt ind
- Lone Kondrup og Ole Bagger blev begge genvalgt
Valg til suppleanter til bestyrelsen (1 år):
- Tom Rugaard blev genvalgt og Jena Sjørup Java valgt ind
Valg af revisor:
- Marianne Treu og Torben Andersen blev genvalgt som hhv. revisor og
revisorsuppleant
Referent:

Marianne Videbæk
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