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Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA
Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA
Dato: Søndag den 18. Marts 2007
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab for år 2006
Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2008
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forslag fra bestyrelsen om ophævelse af nøgledepositum.
Indkomne forslag
Valg af næstformand (Lotte Rahbek modtager genvalg)
Valg af kasserer (Steen Thøgersen modtager genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem (Ravn Hamberg modtager ikke genvalg)
Valg af to revisorer
Fødselsdagsfonden aflægger beretning og regnskab
Valg til fødselsdagsfonden

Ad 1.
Søren Bagger blev valgt til dirigent.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og at der ikke var indkommet
nogen forslag.
25 medlemmer var fremmødt til generalforsamlingen.
Ad 2.
Det samlede antal roet km i NOVA i 2006 blev kun 36.589 km. Det varme vejr i sommeren
2006 og den milde vinter 2006/2007 burde have givet mange flere km. Men der var dog enkelte
som fik roet mere end 1000 km: Carsten Vebner, Morten Albertsen, Lotte Rahbek, Torben Frohn,
Anders Frejberg Juhl-Schmidt, Martin Nissen og Jens Søndergaard.
En ny metode til begynderinstruktionen vil blive afprøvet i år. Formålet er at få flere af de
nye til fortsætte med at ro efter de er frigivet.
I år skulle man møde op i klubben i januar til et introduktionsmøde, hvor man også skulle udfylde
et ansøgningsskema. Denne nye metode til at blive optaget i NOVA var blevet meldt ud til
eksisterende medlemmer via groupcare samt annonceret på klubbens hjemmeside.
Der mødte 40 op til mødet, hvoraf vi har optaget de 20. Igen i år har vi 2 hold á 10 på hver.
Instruktionsforløbet strækker sig over 7 gange. Et hold om mandagen og et om torsdagen. Her er
det stort set de samme prøver man skal igennem, som de sidste par år. Når man har bestået alle
prøverne får man udleveret et nøglekort, men for at man kan kalde sig frigivet skal man desuden:
y
y
y

have roet 150 km
deltage i 2 sociale arrangementer fx forårsrengøring, andre fælles arrangementer i løbet af
sæsonen og selvfølgelig standerstrygningen
deltage i 2 løb: interne som fx fødselsdagsløb, klubmesterskab eller standerstygningsløb eller
externe som fx Esrum sø eller Mølleåens Blå Bånd
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Vi har desuden lagt op til at årets begynder skal ro fast hver torsdag resten af sæsonen efter de
har bestået deres prøver og gennemført instruktionsforløbet. Dette er bl.a. inspireret af at HK har
erfaring med at der er flest nye der bliver i klubben, når de deltager på fredagsholdet, hvor der er
tradition for at man ror hver fredag igennem hele sæsonen.
Lars Bøthun er tovholder for årets begynderhold i år. Der er mange af sidste års instruktører og
hjælpere, som ikke fortsætter i år. Bestyrelsen opfordrer derfor alle både nye roere fra sidste år og
de mere erfarne roere til at melde sig som instruktør/hjælper. Og hvis man gerne vil uddannes til
instruktør, så skal man melde sig til Lars Bøthun eller bestyrelsen.
Sikkerheden skal være i orden når man er på vandet, specielt når vandet er koldt. Man skal
tænke på at man ikke skal ro længere ud, end man kan svømme ind. I vintersæsonen må man
max ro 50 m fra land uanset, hvilken kajak man ror i, fx er spidsen af badeanstalten 100 m fra
land.
Denne regel er ikke lavet for at sætte begrænsninger for medlemmerne, men når man er medlem
af en klub, så er det formandens ansvar, hvis der sker en ulykke.
Bådkøb i år er følgende kajaktyper: en let kap kajak (en lancer lignende type), en spica, en
letvægts turkajak med tursæde (fx en cobra) og en havkajak (denne type er endnu ikke bestemt).
Præmier har Nova dog alligevel vundet, selvom vi ikke har deltaget i ret mange løb i 2006. Det
blev til 1. præmie i o-løb, dameklassen for Mathilde, 1. præmie i Kronborg, havkajakklassen for
Troels og 2. præmie Tour de Gudenå, dameklassen for Lotte.
Børneholdet har vi desværre været nødt til at lukke i år pga. manglende trænere. Vi er meget
kede af at det ikke har været muligt at skaffe trænere og håber på at der kommer nye kræfter til i
fremtiden.
Ad 3.
Kasserer Steen Thøgersen udleverede en årsrapport for 2006 og fremlagde regnskabet.
Regnskabet er som forventet, idet det har været bestyrelsens målsætning at opnå et mindre
positivt resultat for året. Det har samtidig været et mål, at forny klubbens bådpark i det omfang
det har været muligt.
Der er i året indkøbt nye både m.v. for ca. kr. 48.000. Afskrivninger på både og materiel er
udgiftsført i resultatopgørelsen med ca. kr. 66.000.
I 2006 har klubben modtaget kontingentbetaling fra ca. 173 aktive medlemmer, 10 juniorer og 31
passive medlemmer. Der har været et fald i antal aktive medlemmer, hvorimod antallet af passive
er steget sammenlignet med 2005.
Årets samlede resultat lyder på et overskud på kr. 4.843.
Der var enkelte spørgsmål, men regnskabet blev godkendt.
Ad 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2008. Dette blev godkendt uden bemærkninger.
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Ad. 5.
Bestyrelsen havde følgende forslag, som var sendt med ud med indkaldelsen.
”Bestyrelsen foreslår, at de deposita, som vedrører nøgle/nøglekort til klubben overføres til
klubbens aktiver og således ikke ved senere udmeldelse tilbagebetales til nøgle-modtager.
Deposita for nøgler til skabene i omklædningsrummene er ikke omfattet af dette forslag.
Hvis forslaget vedtages er det tanken fortsat at opkræve 200 kr. for udlevering af nøglekort. Dette
vil imidlertid fremover være et gebyr og ikke depositum. Prisen for erstatningskort (hvis det
oprindelige kort bortkommer) forventes fortsat at være 100 kr. Et evt. overskud fra disse gebyrer
tilgår klubbens almindelige drift.
Motivationen for dette nøgle-depositum har tidligere været en nødvendighed for at motivere
udmeldte medlemmer til at aflevere deres nøgle til klubben tilbage. Efter overgangen til nøglekort
er det imidlertid ikke længere påkrævet, at nøglekort tilbageleveres, da disse kan spærres
enkeltvis.
Forslaget vil derfor udnytte det mere fleksible nøglekort-system til at forenkle driften og
administrationen af klubben, så der blot opkræves gebyr og ikke noget egentligt depositum.
Herved undgås også de problemer, der kan være med præcist at genskabe, hvor stort et
depositum hvert enkelt medlem har betalt; depositummets størrelse er historisk steget, men vi ved
ret beset ikke i alle tilfælde hvor meget, hver enkelt har betalt i depositum.
Forslaget betyder naturligvis, at vi alle ”vinker farvel” til vores depositum, men jo ikke mere end,
at beløbet blot tilfalder klubben og vi derigennem alle får glæde af beløbet.”
Kassereren Steen Thøgersen bemærkede at dette nøglekort depositum er en fiktiv gæld, som
aldrig vil blive realiseret. Og understregede at denne ”gæld” blot vil indgå som en ekstra ordinær
indtægt.
Alle stemte for forslaget, som dermed blev godkendt.
Ad. 6.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 7.
Lotte Rahbek blev genvalgt som næstformand.
Ad. 8.
Steen Thøgersen blev genvalgt som kasserer.
Ad. 9.
Ravn Hamberg blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Ad. 10.
Søren Bagger blev genvalgt som revisor. Mogens Seidler ønskede ikke at fortsætte som revisor.
Morten Have blev valgt som ny revisor.
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Ad. 11.
Sten Larsen aflagde beretning og regnskab for fødselsdagsfonden.
Det samlede overskud lyder på kr. 2.791.
Ad. 12.
Sten Larsen og Pernille Christiansen blev genvalgt til fødselsdagsfonden.
Orientering efter generalforsamlingen
Lotte orienterede om, at Gentofte Kommune har sat et stort projekt i gang – ”Byg Op” – som
vedrører en renovering af alle klubberne i det gamle Palladium kompleks. Kommunen har afholdt
flere møder med de involverede klubber og afholder her i foråret 2 workshops, hvor klubberne kan
komme med deres ønsker på indretningen af bygningen. Kommunen har bl.a. foreslået at vores
klubhus skal udvides så det flugter med dameroklubben. Til arbejdet har de bl.a. hyret nogle
arkitekter, som er kommet med et forslag til en indretning.
Klubberne har mulighed for at komme med deres input til forslaget inden midten af april i år.
Herefter vil arkitekterne arbejde videre og fremlægge det på endnu en workshop for alle klubberne
i slutningen af april. Efterfølgende bliver der sat penge på den samlede renovering og dette bliver
fremlagt for politikerne til budgetforhandlingerne i efteråret. Alt afhængig af hvad politikerne
beslutter vil renoveringen påbegyndes i 2008 og løbe i de næste par år. Idet kommunen vil udføre
arbejdet i etaper, og primært om vinteren for derved at tage hensyn til klubbernes aktiviteter.
Lotte oplyste, at vi i kajakklubben holder et møde for medlemmerne onsdag den 28. marts kl.
19.30, hvor alle kan møde op og komme med deres forslag til en indretning af klubben. Herefter
vil bestyrelsen samle forslagene til ét og fremlægge det for kommunen.

Referent
Lotte Rahbek
Den 29. april 2007

