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Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA
Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA
Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab for år 2007
Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2009
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring: Indkaldelse til generalforsamling pr. e-mail.
6. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring: Ændring af tidspunkt for ordinær
generalforsamling m.v.
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand (Anders Frejberg modtager genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlem (Kirsten Bagger modtager genvalg)
10. Valg af bestyrelsesmedlem (Torkil Ølgaard modtager genvalg)
11. Valg af to revisorer
12. Fødselsdagsfonden aflægger beretning og regnskab
13. Valg til fødselsdagsfonden
Ad 1.
Per Gøhre blev valgt til dirigent.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig. Desuden blev det konstateret at alle var stemmeberettiget idet alle havde betalt
kontingent.
19 medlemmer var fremmødt til generalforsamlingen.
Ad 2.
Klubben fylder 85 år den 12. juni i år og dermed er det 85. gang der afholdes generalforsamling
i NOVA.
Klubbens sociale aktivitet er stadig meget højt og velfungerende takket være de mange aktive,
der sikre at arrangere arrangementer, ture og holde gang i klubben i det daglige.
Bestyrelsen har igennem årene udskiftet kajakkerne, så kajaktyperne afspejler medlemmernes
ønsker. Fx købte vi sidste år: en havkajak, Dex af mærket Skim; en turkajak i glasfiber af mærket
Arrow; en tur 2’er af mærket Vajda; en turkajak i letvægtsmateriale; en kapkajak af mærket
Freelancer og en surf ski.
Vi har igennem længere tid brugt meget tid på et projekt fra kommunen, som hed BygOp.
Administrationen fra kommunen skulle fremlægge et budgetforslag til politikerne, som kunne
komme med i budgetforhandlingerne i efteråret 2007. Desværre kom projektet aldrig med til
budgetforhandlingerne. Og projektet er nu sat i bero.
Bestyrelsen indførte sidste år nogle ændrede frigivelseskrav. Disse har vagt interesse i vores
naboklubber. Vi indførte også sidste år, en ny måde at optage nye i klubben på. Dette er der også
mange klubber der er interesserede i.

-1-

Kajakklubben NOVA
Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: 3962 8910, www.kajakklubben-nova.dk

De nye optagelsesregler går ud på, at ønsker man at blive optaget i klubben, skal man møde
op en bestemt dag i januar, som bliver fastlagt i løbet af efteråret af bestyrelsen. På denne aften
bliver de fremmødte introduceret for formålet med klubben samt hvilke kajaktyper vi har,
derudover skal de udfylde et ansøgningsskema. Herefter bliver de nye elever udvalgt/udtrukket.
I det forgangne år har bestyrelsen også brugt tid og kræfter på at gennemgå og revidere
klubbens regler. Disse ligger på klubbens hjemmeside.
Sidste år havde vi flere begyndere med til løb end vi har haft de sidste mange år. Bl.a. bør det
fremhæves at 3 af de nye fra sidste år alle gennemførte Tour de Gudenå, på trods af at vejret
aldrig før har været så slemt. Man var nødt til at stoppe løbet midt vejs den første dag, da det
blæste for meget! Dette er aldrig sket før i de mange år, der har været Tour de Gudenå.
Anders foreslog at vi skulle genindføre at gøre det lidt festligt efter et løb. Klubben har tidligere
haft fest efter fx Kronborgløbet.
Der er en lille stigning i antallet af medlemmer der har roet over 1000 km, hvilket er rigtig godt.
I 2007 kom hele 9 medlemmer over 1000 km. Det kunne være sjovt, at få endnu flere til at ro
meget.
Til sidst fremhævede Anders at klubben jo er en meget social forening med mange gode
arrangementer i løbet af en sæson, men det er jo de samme få der står for mange af
arrangementerne. Det kunne være sjovt, hvis endnu flere ville bidrage.
Anders kom med nogle eksempler på aktiviteter der havde foregået i den forgangne sæson. Fx
havde Per og Bettina ofte lavet mad og bagt kage til medlemmerne; Anne havde holdt liv i
hjemmesiden ved jævnligt at udskifte forsiden samt lægge nye tiltag ud; Morten havde arrangeret
flere ture og ikke mindst den meget berømte sommetur til Sverige og bestyrelsen havde alle
bidraget med et stort arbejde både i bestyrelsen men også i det daglige arbejde i klubben.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3.
Kasserer Steen Thøgersen udleverede en årsrapport for 2007 og fremlagde regnskabet.
Regnskabet for 2007 er som forventet, idet det har været bestyrelsens mål sætning at råde over
likvide midler i niveauet kr. 150.000 ved årets udgang samt at opnå et positivt resultat for året.
Det har samtidig været et mål, at forny klubbens bådpark i det omfang det har været muligt under
hensyn til de nævnte forhold.
Der er i året indkøbt nye både m.v. for ca. 65.000. Afskrivninger på både og materiel er udgiftsført
i resultatopgørelsen med ca. kr. 60.000.
I 2007 har klubben modtaget en øget kontingentindbetaling fra ca. 181 aktive medlemmer, 4
juniorer og 34 passive medlemmer. Der har været en lille stigning i antal aktive medlemmer samt
passive medlemmer, hvorimod antallet af juniorer er faldet meget sammenlignet med 2006. Det
sidste skyldes at vi har været nødt til at nedlægge børne- og ungdomsholdet sidste år pga.
manglende ressourcer.
Årets samlede resultat for 2007 lyder på et overskud på kr. 49.549. Det store overskud skyldes, at
generalforsamlingen sidste år vedtog, at de deposita, som vedrører nøgle/nøglekort til klubben
overføres til klubbens aktiver og således ikke ved senere udmeldelse tilbagebetales til nøglemodtager. Fratrækker man denne ekstraordinære indtægt havde vi stadig et overskud.
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Regnskabet blev godkendt.
Ad 4.
Punktet blev udskudt til efter pkt. 7 indkomne forslag, idet et indkommen forslag har konsekvenser
for fastsættelse af kontingent.
Ad 5.
Bestyrelsen havde følgende forslag, som var sendt ud med indkaldelsen.

”Forslag til vedtægtsændring: Indkaldelse til generalforsamling per email
I vedtægternes §8 ændres følgende afsnit ”Denne indkaldes skriftligt 14 dage forud med angivelse
af dagsorden” til ”Generalforsamlingen indkaldes 14 dage forud. Indkaldelse foretages på mindst
én af følgende to måder:
1. Indkaldelse per brev.
2. Indkaldelse per email via klubbens mailing-liste kombineret med opslag i klubben.
I begge tilfælde skal indkaldelse indeholde dagsorden for generalforsamlingen.”
Endvidere tilføjes følgende til sidst i §9”Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme
måde som ordinær generalforsamling, jf. §8.”
Motivation:
Da langt største-delen af klubbens medlemmer (og i særdeleshed af de aktive medlemmer) er med
på klubbens email-liste kan indkaldelse foretages enklere og billigere per email og opslag end –
som i dag – per brev. Klubben sparer herved en betydelig porto-udgift og det administrative
arbejde i.f.m. generalforsamling reduceres.
Flere andre kajakklubber benytter i dag en lignende procedure.”
Der var enkelte bemærkninger til forslaget, bl.a. blev der spurgt, hvordan vi ville sikre at vi fik fat i
dem, som ikke har internet. Men dette mente bestyrelsen vi imødekom ved også at sætte et
opslag op i klubben.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
Ad 6.
Bestyrelsen havde endnu forslag, som også var sendt med ud med indkaldelsen.

Forslag til vedtægtsændring: Ændring af tidspunkt for ordinær generalforsamling m.v.
• I vedtægternes §8 ændres følgende afsnit ”Klubben afholder generalforsamling hvert år i
marts måned.” til ”Klubben afholder generalforsamling hvert år i perioden 15. oktober til 15.
november (begge dage inklusive).”
•

I vedtægternes §11 ændres følgende afsnit ”Bestyrelsen består af en formand, en
næstformand, en kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år. Formand og
to bestyrelsesmedlemmer de lige år, næstformand, kassere og ét bestyrelsesmedlem de ulige
år.” til ”Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt tre
bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år. Formand og to bestyrelsesmedlemmer de ulige
år, næstformand, kassere og ét bestyrelsesmedlem de lige år.”
Bemærk, at denne ændring først træder i kraft efter afholdelse af generalforsamling i marts
2008.
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•

I vedtægernes §7 ændres følgende afsnit ”Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest
31. december. I modsat fald betragtes vedkommende som medlem for det følgende
regnskabsår.” til ”Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 31. december. I modsat
fald betragtes vedkommende som medlem for det følgende kalenderår.”

•

I vedtægternes §12 ændres følgende afsnit ”Samtidig påhviler det bestyrelsen (kassereren), i
samarbejde med de valgte revisorer, at udarbejde et årsregnskab for hvert regnskabsår, der
løber fra 1/1 – 31/12.” til ”Samtidig påhviler det bestyrelsen (kassereren), i samarbejde med
de valgte revisorer, at udarbejde et årsregnskab for hvert regnskabsår, der løber fra 1/9 –
31/8.”

Motivation:
Ved at flytte generalforsamlingen til efteråret kan nyvalgte bestyrelsesmedlemmer være med til at
påvirke planlægningen af den kommende sæson (i stedet for at dette gøres af afgåede
bestyrelsesmedlemmer). Endvidere giver det også bedre mulighed for – ved generalforsamlingen –
at diskutere den forgangne sæson, mens den endnu er frisk i hukommelsen og der stadig er
mange, der ror.
Regnskabsåret flyttes, så der kan fremlægges regnskab ved det nye tidspunkt for ordinær
generalforsamling.
Hvis forslaget vedtages vil næste ordinære generalforsamling blive afholdt i efteråret 2008.
Derefter vil der igen være 1 år til næste ordinære generalforsamling. Indeværende regnskabsår vil
løbe fra 1/1 til 31/8. Derefter vil regnskabsåret igen have en varighed på 12 måneder.
For at undgå, at bestyrelsesmedlemmer, der er valgt i 2007 og marts 2008, vil skulle sidde i en
periode på 2½ år, er der byttet om på ”lige” og ”ulige” år, så de i stedet kommer til at sidde i 1½
år. Fra og med generalforsamlingen i efteråret 2008 vil bestyrelsesmedlemmer igen blive valgt for
en periode på 2 år.”
Der var en del debat om dette forslag bl.a. blev der spurgt til, hvad de andre kajakklubber gør. Her
kunne bestyrelsen bl.a. nævne at det var meget forskelligt, men nogen klubber havde valgt at
have 2 generalforsamlinger om året.
Forslaget kom til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget idet klubbens vedtægter kræver 3/4
flertal for vedtægtsændringer.
Ad. 7
Morten havde fremsendt to forslag. Han fremlagde forslagene for generalforsamlingen.

1. Fælles cockpitovertræk
Klubben indkøber fælles overtræk til turkajakkerne, hvilket giver flere fordele: at overtrækkene
kan benyttes i forbindelse med begynderundervisningen, at overtrækkene kan benyttes af
klubbens øvrige medlemmer ved roning fra klubben. Herved spares der plads, da alle ikke
behøver at have 1-2 overtræk hængende i klubben. Og til sidst, at overtrækkene kan benyttes
af gæsteroere.
Forslaget blev godkendt, idet Anders kunne tilføje, at bestyrelsen allerede på et tidligere
bestyrelsesmøde havde besluttet at indkøbe klubovertræk. Det blev besluttet at Morten kunne
indkøbe 10 overtræk.

2. VIP-medlemskab af Groupcare
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Alle klubbens medlemmer får et VIP-medlemskab af Groupcare, som klubben betaler. Dette vil
gøre det meget nemmere, at administrere arrangementer og tilmelde sig disse. Ved en
kollektiv tilmelding får vi ca. 50 % i rabat, dvs. 50,- kr/medlem/år.
Beløbet kan finansieres via besparelser i porto, kuverter m.m. eller via en kontingentforhøjelse.
Forslaget gav anledning til en del debat, bl.a. mente Torkil at vi ville være nødt til at hæve
kontingentet, hvis vi skal betale VIP for alle medlemmer (ca. 10.000 kr/år). Der blev også
diskuteret om der var andre tilsvarende alternativer fx kunne Anne lave en lignende tilmelding
på klubbens hjemmeside, som der er i dag via groupcare, når man tilmelder sig et
arrangement.
Forslaget kom til afstemning. 8 stemte for, 8 imod og 3 blanke. Forslaget blev dermed ikke
vedtaget.
Ad. 4 (som var flyttet pga. pkt. 7)
Bestyrelsen foreslår på baggrund af ovenstående afstemning uændret kontingent for 2009.
Aktive: 950 kr., Passive: 200 kr. og Juniorer: 500 kr.
Forslaget blev godkendt.
Ad. 8.
Anders Frejberg blev valgt som formand.
Ad. 9.
Kirsten Bagger blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Ad. 10.
Torkil Ølgaard blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Ad. 11.
Søren Bagger og Morten Have blev begge genvalgt som revisorer.
Ad. 12.
Ingen fra fødselsdagsfonden var til stede på generalforsamlingen, så der kunne ikke aflægges
beretning og regnskab.
Ad. 13.
Sten Larsen og Pernille Christiansen blev genvalgt til fødselsdagsfonden.
Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Referent
Lotte Rahbek
4. januar 2008
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