Referat af efterårsgeneralforsamling i Rungsted Kajakklub
lørdag den 4. november 2017
i Rungsted Roklubs lokaler
32 medlemmer udgjorde generalforsamlingen,
som begyndte kl. 17:00 og sluttede kl. 18:05

1. Valg af dirigent
Formanden, Knud Arnum Hansen, bød velkommen og foreslog Bjarne Nielsen som dirigent, hvilket
blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at vedtægternes bestemmelser om generalforsamlingens lovlighed og
beslutningsdygtighed var opfyldt. Forsamlingen var enig.

2. Bestyrelsen giver en redegørelse for klubbens aktuelle og forventede drift og
økonomi for resten af det indeværende regnskabsår
Klubben har 320 medlemmer i alt, hvilket er 3 færre i forhold til sidste år.
For at sikre at RK får tilstrækkeligt med nye medlemmer har vi i år været synlige ved 3 arrangementer. I foråret var vi til stede ved Vild med Vand og i efteråret på Ridebanen ved Kulturdagen
og ved Havnedagene.
Der er stadig god interesse for at ro kajak, så vi regner med at få fyldt tre små Intro-hold op i
2018. Vi ser også gerne, at der er en venteliste for at komme ind i klubben. Det bedste ved at være formand er at holde formandens indlæg for introholdene, hvor alle kommenterer den gode
stemning, professionalismen, hjælpsomheden og den kæmpe indsats, der bliver gjort af medlemmerne for at RK er et godt sted at være. Det er værd at klappe hinanden på skulderen og sige tak
for indsatsen – det være sig som instruktør, i udvalg, turarrangør, de der rydder op og fejer, administrerer eller hjælper på anden vis.
Huset
Låsesystemet fungerer godt, når det fungerer, men der har været en del problemer med låsene i
hoveddøren og døren til materielrummet, bl.a. p.g.a. sandfygning. En forbedring med ekstra tætningslister løser forhåbentligt problemet.
Indretningsgruppen har været og er i gang hen over året. Der er indført en række forbedringer,
herunder nye møbler og ommøblering i fællesrummet. Det er blevet både pænere og mere funktionelt.
Ventelisten til private kajakpladser er bragt ned, og der er i øjeblikket kun 4 på venteliste.
Der har som sædvanligt været god tilslutning til de to Hus- og materieldage.
Materiel
Der har været stort fokus på at få en tidssvarende flåde af turkajakker. Dette har medført anskaffelse af følgende kajakker:
 Zed-tech tur/kap (2016 budget)
 Escape tur
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Spica tur
Coastline tur

På havkajaksiden følges en vedligeholdelsesstrategi, hvor populære kajaktyper er blevet dubleret.
Her er der købt følgende kajaktyper:
 Xcite
 Greenland Touring
En række af de kajakker, der ikke anvendes så ofte, er solgt eller sættes til salg. Dette gælder
bl.a. en toer turkajak og en toer havkajak.
En ny kajaktype bliver anskaffet i nær fremtid, idet to surfski indkøbes. Lars Korsbjerg og Bo
Blankholm har påtaget sig tovholderrolle for anskaffelse, uddannelse og øvrigt. Vi håber, at denne
kajaktype vil blive lige så populær i RK, som den har vist sig i andre kajakklubber.
Uddannelse
Uddannelsen i forbindelse med Intro kører godt, og de nyfrigivne roere er i højere grad end tidligere hurtigt blevet aktive roere. Efter stort fokus på netop dette er det en fornøjelse at se så mange
nye aktive. Vi kan også se, at flere medlemmer fastholder deres medlemskab efter vinteren, hvilket også er meget positivt.
Der er også stadig fokus på videreuddannelse efter frigivelse. Det har bl.a. resulteret i at fem medlemmer har bestået IPP 3 prøven i år.
Aktivitet
Der er fortsat et højt aktivitetsniveau med mange klubarrangementer, og i august 2017 fejrede
klubben 15 års fødselsdag med en større fest.
Sommerturen gik til Flensborg fjord, og derudover er der mange dagsture, weekendture og også
lange weekendture, så der er nok af muligheder for medlemmer med forskellige ønsker.
Turkajakinteresserede har sat flere aktiviteter på programmet målrettet turkajakroere. Flot arbejde, der gøres på dette felt, og der er gode ambitioner for 2018.
Sikkerhed
Der er sket en ændring i sikkerhedsreglerne, så de medlemmer, der har bestået en IPP 3, selv skal
vurdere, om vindforholdene er forsvarlige at ro ud i. Det kræver stadig en sologodkendelse at tage
andre roere med ud i vindforhold, der overstiger godkendelsesgrænserne for frigivne.
Kommunikation
Der udgives nu nyhedsbreve ca. hver anden måned, hvor de væsentligste begivenheder i klubben
er beskrevet, og hvor man med links til hjemmesiden giver yderligere uddybning. Formatet er enklere at udgive, nyhederne er mere aktuelle og der er en god forbindelse til hjemmesiden, så denne
også bliver anvendt mere.
Broen
Mange har bemærket, at broen har taget væsentlig skade af stormen Ingolf. Det er første gang, at
flydelementerne tager skade af storme.
Broen blev overdraget til kommunen sidste efterår, så det er deres ansvar at få udbedret skaderne. Heldigvis har kommunen forsikret broen. Vores opgave i forhold til broen er at melde skader
og holde broen ren.
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Skaderne på broen blev meddelt kommunen dagen efter stormen, og dagen efter igen blev skaderne besigtiget af kommunen.
Medlemsadministration
Henrik G Petersen har gennem en årrække været medlemsadministrator og ønsker nu at blive aflastet for denne opgave. En stor tak til Henrik for hans arbejde gennem mange år. Gitte Forsberg
overtager medlemsadministrationen fra 1. januar 2018.
Konkurrence
Flere af vore medlemmer blander sig nu med eliten. Astrid Korsholm og Louise Berg deltog i danmarksmesterskabet for rul. Bo Blankholm deltog på landsholdet i verdensmesterskabet i kajaksurf.
Udviklingsdag
14. januar 2018 om eftermiddagen afholdes en udviklingsdag i RK for alle interesserede medlemmer. Med udgangspunkt i de deltagende medlemmers kajakmæssige ambitioner og sociale ønsker
diskuteres udviklingen af klubben.
Økonomi
Klubbens økonomi er fortsat fornuftig. Vi forventer i 2017 et overskud på omkring 100.000 kroner,
hvilket er ca. 50.000 kroner over det budgetterede. Baggrunden herfor er primært et mindre regnskabsforbrug af posten ”ekstra aktiviteter”, idet de to surfski, som købes i år, kun afskrives med 25
% i 2017. Derudover ligger de samlede indtægter lidt over budgettet og de samlede udgifter lidt
under.
Klubbens likviditet forventes at falde med ca. 50.000 kroner til ca. 575.000 kroner, bl.a. på baggrund af vores afdrag på klubbens prioritetsgæld og investeringer i kajakker og en ekstra trailer.
Spørgsmål: Kan det komme på tale at købe en surfkajak?
Birgit Ottesen fra Materieludvalget noterede sig ideen, men gjorde også opmærksom på, at praksis
ved nye materielindkøb er at begynde med at teste via lån eller leje, før indkøb. Formanden kommenterede endvidere, at bestyrelsen har den principielle holdning, at vi gerne yder tilskud til nye
initiativer, men det forudsætter at der er en person eller gruppe som påtager sig at være tovholder på initiativet, og sikre det kommer godt i gang.
Spørgsmål: Hvorfor ønsker man så stor en stående likviditet i stedet for at afdrage lånene på huset?
Kassereren svarede, at det er en skønnet størrelse som sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af f.eks.
medlemsnedgang og skader på huset. I øvrigt svarer likviditeten på de godt . 500.000 kr. til under.
2.000 kroner pr medlem.

3. Bestyrelsen forelægger et forslag til planer og budget for det kommende
regnskabsår til godkendelse, herunder fastsættelse af:
a. Kontingentsatser, jf. § 4, stk. 1
b. Indmeldelsesgebyr
c. Kursusgebyrer
d. Pris for pladsleje for privatkajakker
Bestyrelsen foreslår følgende (uændrede) kontingenter mv. dvs:
- Seniormedlem: 1.400 kr. (fyldt 25 år i 2018)
- Ungdomsmedlem: 550 kr. (ikke fyldt 25 år i 2018)
- Ung fuldtidsstuderende (fyldt 25 år i 2018, men ikke fyldt 30 år i 2018): 550 kr.
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Passivt medlem: 400 kr.
Leje af privat kajakplads: 700 kr.
Indmeldelsesgebyr - Inklusiv nøglebrik: 600 kr.
Introduktionskursus: 1.500 kr.
Introduktionskursus/unge (ikke fyldt 25 år i 2018): 600 kr.
Introduktionsforløb: 500 kr.

Det udsendte budget for 2018 blev gennemgået. Det er baseret på 315 medlemmer, dvs. en lille
nedgang fra det nuværende niveau på 320.
Overordnet er beløbene tæt på de tilsvarende i 2017, og der forventes et overskud på ca. 50.000
kroner. Likviditeten forventes ved udgangen af 2018 at være ca. 565.000 kroner, hvilket svarer til
en nedgang på ca. 10.000 kroner. Omkostningerne til uddannelse er forøget med 10.000 kroner til
40.000 kroner (instruktøruddannelse til tur 2 og hav 2). Omkostninger til aktiviteter er sat ned med
12.000 kroner til 3.000 kroner, hvilket afspejler, at udgifter i forbindelse med hus/materiel dagene
nu ligger under husbudgettet, og en ekstra udgift i 2017 til klubbens fødselsdagsfest. Det kan også
bemærkes, at kajakindkøb i 2018, grundet den gode kajakflåde, er sat til et niveau på 40.000 kroner mod tidligere 80.000 kroner.
Kommentar: Redningsveste er slidte, det bør påregnes at forny.
Kassereren svarede, at der er budget på dette område, hvis Materieludvalget finder det nødvendigt.
Kommentar: Bestyrelsen demonstrerer en betryggende og meget omhyggelig anvendelse af klubbens midler og en god styring af hele økonomien.
Da der ikke var yderligere, satte dirigenten budgettet til afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke inden fristens udløb den 15. september 2017 indkommet forslag til behandling fra
medlemmerne

5. Valg af formand og ordinære medlemmer til bestyrelsen, hvis der er opstået
ledige pladser.
Morten Nielsen ønsker at fratræde bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Birgit Ottesen, som nyt medlem af bestyrelsen.
Der var ikke andre kandidater og Birgit Ottesen blev enstemmigt valgt.
Formanden takkede Morten Nielsen for en forfriskende indsats i bestyrelsesarbejdet.

6. Eventuelt
Bestyrelsen havde i dagsordenen fremsat følgende: Indretningsgruppen har udtalt, at hvis der ønskes roergometre og andet udstyr til motion kræves der en udvidelse af klubhuset. Bestyrelsen ønsker en diskussion af relevansen af en udbygning og evt. hvordan vi får et retvisende billede af viljen til at anvende motionsfaciliteterne og om der er vilje til at betale de omkostninger der er for4

bundet med anskaffelsen af faciliteterne. Formanden fremhævede også, at der kunne være andre
anvendelser af en udvidelse end blot motion, fx. til mødelokale eller større lokale til sociale aktiviteter mv.
Formanden fortalte, at indretningsgruppen består af husudvalgsmedlemmerne samt Gitte Forsberg, Randi Dyrnesli og Marianne Lykke. Herefter introducerede han kort emnet og nævnte herunder, at bestyrelsen ikke er afklaret mht. radikale ændringer i husets indretning og brug og slet ikke
til relevansen af en udbygning. Formanden understregede, at der endnu ikke er udarbejdet et projekt, og dermed ikke foretaget vurdering af juridiske forhold eller omkostninger og finansieringsmuligheder. Som grundlag for denne drøftelse, kunne man tænke sig, at en skitse til en udvidelse
kunne være et ekstra gavlmodul mod syd (mod roklubben) for en skønnet pris på ca. 600.000 kr.
Finansiering kunne ske ved at bruge 150.000 kr. af likviditetsbeholdningen, samt optagelse af lån,
der kan medføre en kontingentstigning på op til 200 kr. pr medlem, under forudsætning af et
uændret medlemstal. Bestyrelsen vil senere, og bl.a. på baggrund af debatten her på generalforsamlingen, overveje, om man finder det betimeligt at gå videre med sagen.
Spørgsmål: Må man udvide ved tilbygning?
Bestyrelsen svarede, at Indretningsudvalgets ide er en tilbygning til opholdsrummet mod syd, med
mulighed for at lukke af mellem aktiviteter i tilbygning og eksisterende opholdsrum. Der har været
en drøftelse med roklubben herom, og herfra er der ikke modstand. Der har ligeledes været en
uforpligtende drøftelse med kommunen: der er ikke fredningsmæssige begrænsninger, og iflg. lokalplan er tilføjelse af småhuse OK. Lokalplanen er imidlertid udarbejdet på baggrund af klubhusets udformning, så en udvidelse af klubhuset kan betyde, at lokalplanen skal ændres (hvilket kan
tage tid) - der er altså fra kommunen altså ingen umiddelbar accept men heller ikke stopklods.
Spørgsmål: Hvis medlemstallet øges, kan det medføre pres på fx badefaciliteter, som så skal være
større – er det ønskeligt?
Bestyrelsen svarede, at det ikke umiddelbart er ønskeligt at øge medlemstallet.
Forslag om i givet fald at bruge de ca. 600.000, som klubben har i likviditet, til at betale hele tilbygningen, så den ville blive gratis fremadrettet. Modforsalg om, at dette vil være unfair overfor
de medlemmer, som er årsag til klubbens fine likviditet og til gunst for fremtidige medlemmer.
Det efterfølgende sammenfatter debatten i øvrigt.
Fremførte synspunkter imod tilbygning:
 Et større hus kan forekom ekstravagant.
 Alt andet lige er klubhuset ofte tomt og mørkt nu, om vinteren
 Der er allerede mange velfungerende vinteraktiviteter i 2017/18, både nye og gamle, uden
for og i klubhuset - vandrerlaug, styrketræning, yoga, navigation mm.
 Hvor der er hjerterum er der husrum - Nivå Kajakklub er et eksempel på en klub, der har
meget lidt plads og alligevel er meget velfungerende.
 Om fem år kan klubbens medlemstal være betydeligt mindre og økonomi derfor mindre
 En tilbygning betyder, udover betaling for tilbygningen, også større driftsomkostninger
(varme, el, rengøring, anden vedligehold mm)
Fremførte synspunkter for tilbygning:
 Mere plads vil give bedre muligheder for at fremtidssikre klubben som attraktiv for kommende medlemmer
 F.eks. yoga fylder meget, når det foregår
 Gerne bare mere plads i al bred almindelighed
 Hvis en udvidelse kan skabe (flere) muligheder for øget aktivitet om vinteren, vil det være
et plus for klubben. Også for at holde på medlemmer.
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