Referat af efterårsgeneralforsamling i Rungsted Kajakklub
lørdag den 3. november 2018
i Rungsted Roklubs lokaler
41 medlemmer udgjorde generalforsamlingen,
som begyndte kl. 17:30 og sluttede kl. 18:30

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
Formandens redegørelse:
Medlemsstatus
Klubben har 311 medlemmer i alt, hvilket er en lille nedgang på 8 medlemmer i forhold til sidste
år. Vi har mistet 46 medlemmer og der er kommet 38 nye medlemmer til. Vi synes stadig, at vi mister for mange, selv om det er på det samme niveau andre klubber ligger.
Vi vil fortsat fortælle om kajakroning og klubben på Ridebanen i Hørsholm og ved Havnedagene. Vi
håber herigennem at udbrede glæden ved kajakroning.
Huset
Vi havde en hård start på året med problemer med døre og sand på pladsen.
Der er ikke længere venteliste til private kajakpladser, og der er i øjeblikket to ledige pladser.
Der var som sædvanlig god tilslutning til de to Hus- og Materieldage.
Indretningsmæssigt arbejdes der på en løsning hvor garderoben i gangen laves om til et skab for
huset, så værkstedet forbeholdes kajakreparationer. Ligeledes drøftes det i husudvalget om der
kan findes en bedre løsning end plasticstolene i omklædningen.
Materiel
Turkajakkerne er blevet suppleret med en Vajda Voyager, der netop er ankommet. Desuden er der
bestilt en Coastliner mere som erstatning for en Citius 60, der er for skadet til at kunne repareres.
På havkajaksiden er der indkøbt en ny Tiderace Xtra til store roere.
Der er solgt fem kajakker, som enten var nedslidte eller sjældent blev benyttet.
Der er som forsøg indkøbt to lette delbare europagajer efter ønske fra uddannelsesudvalget. De er
skrøbelige og samlingen skal skylles efter brug, så det er lidt spændende, hvor længe de holder.
Men det er gået fint med de delbare wingpagajer.
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Trygfonden har doneret to LED-flares, der nu ligger i vores poser med nødblus. De er nemme og
sikre at bruge, batteriet har lang holdbarhed, og de er meget synlige. Vi har også fået fem nye
svømmeveste.
Uddannelse
Der er gennemført introduktionsuddannelse i Surfski med tilhørende 25 frigivelser.
Der har været tre fuldt besatte almindelige introhold.
Der er stadig fokus på videreuddannelse efter frigivelse for både hav- og turkajakker.
Der uddannes instruktører, men for at fremtidssikre klubben ønsker vi endnu flere – både hav- og
turkajakinstruktører.
I foråret har der været et stort hold, der har trænet IPP3 færdigheder. Tre valgte at gå op til prøve og bestod.
Solo 12 er i gang med syv deltagere.
Aktivitet
Der er stadig et højt aktivitetsniveau med mange klubarrangementer.
Sommerturene gik til Smålandshavet nord for Lolland og Misterhult Skærgård i Sverige. Derudover
har der været mange dags- og weekendture.
Turkajakinteressen har været stigende så antallet af ture er steget med 64 %. Denne tendens håber vi fortsætter, så endnu flere kan få glæden af at ro i de hurtigere kajakker.
Et opmærksomhedspunkt: Da vi jo gerne vil give så mange som mulig kajakoplevelserne på turene
og lette arbejdet for turarrangørerne skal der fremover arbejdes mere med disciplinen i forhold til
frameldinger. Alt for mange har meldt sig fra turene så sent, at de, der var på venteliste, ikke kom
med, eller at turarrangørerne fik problemer.
Sikkerhed
Med købet af surfski er der etableret en frigivelsesstandard for roere i denne kajaktype.
Kommunikation
Onsdag den 7. november har vi første møde i en gruppe, der skal se på anskaffelse og implementering af et nyt administrationssystem. Vi stræber mod at anskaffe et standardsystem, der kan opfylde den samme funktionalitet, som vi har i dag, men hvor opgraderinger bliver foretaget eksternt. Vi vil dog i tillæg gerne have en bedre opkrævningsstøtte og bedre visning på tablets og
mobiltelefoner.
I forbindelse med EU's Persondataforordnings implementering har vi beskrevet vores Privatlivspolitik og lavet en fortegnelse over de persondata vi behandler. Begge dele er lagt på hjemmesiden
under ‘Regler og vejledninger’.
Bestyrelsen har på foranledning af udviklingsdagen i foråret og drøftelserne på forårsgeneralforsamlingen arbejdet med at formulere klubbens mission og kerneværdier.
Klubbens mission: Vi ønsker at udbrede og fastholde glæden ved kajakroning.
Værdierne, som vi lever efter:
2

-

Vi
Vi
Vi
Vi

bidrager alle til Klubbens udvikling og drift
tager ansvar for materiellet, huset og hinandens sikkerhed
hjælper hinanden til gode oplevelserinkluderer alle i et godt fællesskab

Næste fase handler om at sikre, at værdierne efterleves.
13. januar 2019 om eftermiddagen afholdes en udviklingsdag for alle interesserede medlemmer.
Med udgangspunkt i de værdier, vi ønsker at leve efter, og problemstillinger/udfordringer, som vi
har i klubbens dagligdag, vil vi sammen søge at finde nogle holdbare løsninger. En af de udfordringer vi har kæmpet med i mange år, er fastholdelse af nyfrigivne medlemmer.
Formanden sluttede sin redegørelse med at takke alle, der har deltaget i tilfredshedsmålingen. Det
er et pilotprojekt igangsat af ”Bevæg dig for livet”, hvor vi sammenligner os med en række andre
klubber. Vi ligger over middel, men der er andre klubber, der gør det bedre end os, så vi må udvikle os.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens redegørelse.
Dirigenten havde efter samråd med kassereren valgt at kæde økonomidelen af redegørelsen sammen med punkt 3 på dagsordenen

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 2019)
Ungdomsmedlem: 550 kr. (ikke fyldt 25 år i 2019)
Ung fuldtidsstuderende (fyldt 25 år i 2019, men ikke fyldt 30 år i 2019): 550 kr.
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 2019): 600 kr.
Introduktionsforløb: 500 kr.

Hovedpunkter i kassererens redegørelse om økonomidelen fra punkt 2 på dagsordenen
Vi har en robust økonomi, og forventer et overskud i 2018 på omkring 125.000 kroner, hvilket er
70.000 kroner højere end budgetteret. De væsentligste årsager er lavere uddannelsesudgifter på
20.000 kroner og et mindre forbrug under ekstra aktiviteter på 30.000 kroner. Uddannelsesudgifterne er tilsvarende forøget i budgetforslaget for 2019.
De øvrige regnskabsposter ligger tæt på det budgetterede. Dog kan det bemærkes, at husets vedligehold ligger 25.000 kroner over budgettet, mens nyanskaffelser og indretning i relation til huset
ligger tilsvarende under.
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Likviditeten forventes forøget med 25.000 kroner til omkring 670.000. Dette svarer til ca. 2.000
kroner pr medlem.
Herefter gennemgik kassereren det udsendte budgetforslag for 2019. Udgiftsposterne er baseret på input fra klubbens udvalg, mens antal medlemmer er sat til det nuværende niveau på 312
medlemmer.
I forhold til det forventede 2018 regnskab kan noteres, at indtægterne er uændret, mens udgifterne er steget ca. 50.000 kroner. Uddannelse og ekstra aktiviteter stiger hver 30.000 kroner. Derudover er der mindre ændringer, bl.a. et fald i husudgifter på 6.000 kroner og et fald i afskrivninger
på 7.000 kroner. Det sidste grundet en noget ældre kajakflåde.
Der forventes et overskud på ca. 75.000 kroner med en likviditet ved udgangen af 2019 på uændret ca. 665.000 kroner.
En likviditet på 665.000 ligger noget over bestyrelsens målsætning på 400-500.000 kroner. Bestyrelsen er klar over dette og vil i 2019 løbende drøfte dette forhold. Et aspekt er, at bestyrelsen pt.
vurderer, at der er større usikkerhed end tidligere om det fremtidige medlemsantal. Det virker som
om, at interessen for kajakroning er lidt vigende, hvilket måske vil udmønte sig i lavere interesse
for introkurser eller færre medlemmer i 2019.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til kassererens redegørelse. Dirigenten satte budgetforslaget til afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke inden fristens udløb den 14. september 2018 indkommet forslag til behandling fra
medlemmerne

5. Valg af formand og ordinære medlemmer til bestyrelsen, hvis der er opstået
ledige pladser.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling besået af Knud Arnum Hansen, formand, samt
medlemmerne Gitte Forsberg, Henrik Bang Jespersen, Birgit Ottesen, Dorte Petermuss og Ole
Stahl. Der var siden sidste generalforsamling ikke opstået ledige pladser.

6. Eventuelt
Hjertestarter
Et medlem foreslog, at klubben fik en hjertestarter ved klubhuset, med følgende underbygning, at
hvis 15 personer går en runde for Hjerteforeningen ved en kampagne i april, vil Hjerteforeningen
stille en hjertestarter gratis til rådighed. En hjertestarter koster ca. 7.000 ekskl. installation.
Formanden gjorde opmærksom på, at Roklubben har søgt Trygfonden om en hjertestarter, men vi
har ikke hørt noget. Formanden følger op.
Et medlem gjorde opmærksom på, at der i det nære område rundt om klubhuset findes seks hjertestartere, og at man i klubhuset kunne opsætte et kort med deres placering.
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