Referat af forårsgeneralforsamling i Rungsted Kajakklub
lørdag den 27. april 2019
i Rungsted Roklubs lokaler
29 medlemmer udgjorde generalforsamlingen,
som begyndte kl. 17:30 og sluttede kl. 18.15

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 aflægger beretning for det forløbne regnskabsår til godkendelse
Bestyrelsens fyldige beretning for 2018, som var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen,
blev kort gennemgået af formanden.
Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår (2018) til godkendelse
Det reviderede regnskab, som var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen, blev kort gennemgået af kassereren, Henrik Bang Jespersen.
Klubbens økonomi er fortsat robust. I 2018 var overskuddet på 131.000 kroner og klubbens likviditet var ultimo 2018 på 714.000 kroner. Den reelle likviditet er dog ca. 50.000 kr. lavere pga. periodeafgrænsningsposter.
Overskuddet er ca. 70.000 kroner over det budgetterede primært på grund af lavere uddannelsesudgifter og at der ikke har været et forbrug under posten ekstra aktiviteter. Husudgifterne ligger
15.000 kroner over budgettet hvilket blandt andet skyldes et ekstra vandforbrug på 24.000 kroner
grundet en teknisk fejl ved varmtvandsbeholderen.
Dirigenten påpegede, at når et regnskab skal behandles, som her på forårsgeneralforsamlingen
2019, skal det udsendte materiale indeholde en sammenligning med det budget, som en tidligere
generalforsamling har godkendt, og ikke kun det seneste årsestimat, som er gennemgået på den
forrige generalforsamling, men ikke er besluttet af denne.
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Bestyrelsen giver en redegørelse for klubbens aktuelle og forventede drift og
økonomi for resten af det indeværende regnskabsår.
Formanden redegjorde for klubbens drift og udvikling
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Klubben har pr. d.d. 290 medlemmer, heraf 269 aktive seniorer, 4 aktive ungdom/studerende og
17 passive.
Dette er en nedgang på 7 medlemmer i forhold til sidste år til forårsgeneralforsamlingen. Dette
skyldes primært en mindre tilgang på introholdene.
Bestyrelsen og udvalgsformændene har arbejdet videre på formuleringen af klubbens mission og
værdier så de blev mere konkrete og nærværende.

Mission:
Vi ønsker at udbrede og fastholde glæden ved kajakroning.
- Vi fortæller interesserede om kajakroningens glæder - motionsmulighed, naturoplevelser
og socialt samvær
- Vi stiller op til tværkulturelle arrangementer og fortæller om kajakroning og RK
- Vi har fokus på medlemmers trivsel i klubben, så vi får mest mulig glæde af kajakroningen

Værdier:
Vi bidrager alle til klubbens udvikling og drift
- Vi er en forening, hvor alle aktiviteter, ledelse og organisation er baseret på frivilligt arbejde
- Vi bidrager efter evne med tid og viden til små og store opgaver i klubben
- Vi værdsætter alle bidrag - så det er sjovt at bidrage
Vi tager ansvar for hinandens sikkerhed, huset og materiellet
- Vi er opmærksomme på hinanden omkring sikkerhedsmæssige forhold til vands og til lands
- Vi passer godt på huset og klubbens materiel
- Vi reparerer selv småting og giver melding om større skader når de bliver opdaget
Vi hjælper hinanden til gode oplevelser
- Vi bidrager med at give gode oplevelser til hinanden, f.eks. at arrangere ture og andre aktiviteter
- Vi deler gerne ud af erfaringer så andre kan få de bedst mulige oplevelser
- Vi giver andre en hånd når de har brug for det
Vi får alle med i et godt fællesskab
- Vi hilser på hinanden
- Vi har særligt fokus på at få nye medlemmer med i fællesskabet
- Vi arrangerer mange og varierede klubture og arrangementer, så der er noget for alle
Det er den mission og de værdier vi vil formidle og leve efter og som især skal formidles til nye
medlemmer.
Implementering af et nyt standard it-system bliver diskuteret. Udvalgene har formuleret ønsker til
funktionalitet og der ses på andre klubbers it-understøttelse.
Årsagen til overvejelserne er muligheden for nogle udviklingsmæssige stordriftsfordele, fx på betalingsløsninger og overholdelse af lovgivning. Et godt system der er bredt dækkende forventes at
medføre en årlig omkostning på ca. 10.000 kr.
Hjertestarter har været drøftet på de seneste generalforsamlinger og bestyrelsen er i gang med at
se på anskaffelsen af en hjertestarter.
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Huset skal vedligeholdes og trænger snart til maling, og det undersøges om en mere holdbar løsning kan findes i forhold til den nuværende malingstype.
En løsning i baderummene til ophængning af vådt tøj er under design.
Brusernes udskiftning fortsætter.
Antallet af arrangementer i 2019 er stort, men antallet af tilmeldte er mindre end normalt. Årsagen
er uklar.
Introhold og klubintro fortsætter og her er der færre tilmeldte end budgetteret og normalt. Der er
tilsyneladende en afmatning i interessen for at ro kajak. Hvis I kender nogen der er interesseret er
der plads på holdene.
Der er solgt en 2’er havkajak og en 2’er turkajak og indkøbt en havkajak til roere med lange ben.
Budgettet for 2019, der udviser et overskud på 77.000 kroner, afspejler klubbens økonomi og der
forventes generelt ingen ændringer i klubbens økonomi i forhold til budgettet.
Den forventede mindre tilgang af nye klubmedlemmer og kursister kan dog få en negativ påvirkning på de budgetterede indtægter på op til ca. 50.000 kr.
Fastholdelse af nye medlemmer efter 1. sæson blev diskuteret, for det sparer ressourcer i klubben
at medlemmerne fastholdes. Der skal fokus på 2. års kursisterne, fx ved at fortsætte med holdroning. Det er dog ressourcekrævende at være tovholder på begynderhold, men det skal forsøges,
for mange medlemmer mangler netværk og nogen at ro med.
Der var tilfredshed med formandens redegørelse og en bemærkning fra dirigenten, i hans egenskab af tidligere husudvalgsformand, om at man skal tænke sig grundigt, om inden man skifter
malingstype

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling.

6. Valg af formand, hvis formanden er på valg
Formanden var ikke på valg.

7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen, hvis der er medlemmer på valg
Henrik Bang Jespersen var på valg og var villig til genvalg.
Gitte Forsberg var på valg og var villig til genvalg.
Birgit Ottesen var på valg og var villig til genvalg.
Der var ingen andre, som ønskede at opstille. De tre nævnte blev enstemmigt genvalgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Lone Hansen og revisorsuppleant Helen Vestergaard var på valg og begge var villige til
genvalg med indstilling fra bestyrelsen.
Der var ingen andre, som ønskede at opstille. De to nævnte blev enstemmigt genvalgt.
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