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Referat af generalforsamling i 2009 i Kajakklubben NOVA
Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA
Dato: Søndag den 15. marts 2009 kl. 15.00
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab for år 2008
Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2010
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg af næstformand (Lotte Rahbek modtager genvalg)
7. Valg af kasserer (Steen Thøgersen modtager genvalg)
8. Valg af bestyrelsesmedlem (Ravn Ramberg modtager ikke genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlem (Torkil Ølgaard udtræder udenfor tur)
10. Valg af to revisorer
11. Fødselsdagsfonden aflægger beretning og regnskab
12. Valg til fødselsdagsfonden
13. Evt.
Ad 1.
Per Gøhre blev valgt til dirigent.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet der var udsendt en mail til
alle 2½ uge inden via klubbens mailings-liste samt opslag i klubben. Desuden blev det konstateret
at alle var stemmeberettiget idet alle havde betalt kontingent.
Ad 2.
Formand Anders var blevet kontaktet af andre kajakklubber, som havde spurgt interesseret til vores frigivelseskrav til begyndere. Frigivelseskravene er blevet brugt som rollemodel i andre klubber.
Hjemmesiden havde fået ros fra nogle englændere, som Anders havde mødt ved årets Tour de
Gudenå.
15 medlemmer havde roet over 1000 km, hvilket er klubrekord. Det var mange i forhold til antal
medlemmer. Anders opfordrede til at vi skulle prøve at slå denne rekord i 2009. Sammenlignet
med Hellerup Kajakklub, så havde de kun 12 medlemmer der havde roet mere end 1000 km og HK
er oven i købet én af Danmarks største klubber.
Klubbens kasserer, Steen, havde sørget for at der havde været styr på økonomien og den havde
været god i 2008.
Der havde været et fantastisk klubliv også hen over vinteren. Aktivitetsudvalget havde arrangeret
filmaftener, kagedag, fredagsbar, foredrag ved Ravn og igen i år havde vi haft vintertræning i form
af vægttræning, aerobic og svømning.
Der havde været udskiftning i bådparken bl.a. havde vi købt en helt ny kapbåd, som havde ligget
oppe på søerne.
Vi deltog i mange løb bl.a. Tour de Gudenå, Mølleåen, Kronborgløbet, som vi ovenikøbet vandt
både herre og dameklassen i. Nova havde igen været godt repræsenteret ved handicap.
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Anders nævnte, at i den kommende sæson har Morten iværksat et nyt initiativ med en fast dag
med fællestræning og et program hvor alm. løb og selvfølgelig kajakroning indgår, samt udvalgt
de mest relevante kajakløb, som vi bør deltage i. Anders opfordrede til at man skulle komme og
deltage i denne fællestræning.
Nova har også fået rigtig mange nye medlemmer fra andre klubber pga. vores gode ry bl.a. mange
overflyttere fra DSR.
Vi har haft en meget fin rostatistik, hvor det er meget tydeligt, hvem der viser stabilitet over hele
året.
Byg Op projektet fra Gentofte Kommune er gået helt i stå, så nu må vi selv se at få i stand sat
klubben.
Carsten havde igen været meget hjælpsom og sørget for at være med til at vedligeholde klubhuset og bådparken.
Jesper havde igen været vores stabile ølmand.
Der skulle vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, da både Ravn og Torkil trådte ud af bestyrelsen.
Anders nævnte, at bestyrelsesarbejdet i dag er meget mere tidskrævende en for bare 10 år siden.
Der er mange registreringer at holde styr på bl.a. indberetninger til Gentofte Kommune, DKF m.fl.
Der er en del e-mails, der holdes møder en gang om måneden mv. Men vi har et godt samarbejde
i bestyrelsen og så er man med til at beslutte mange vigtige ting for klubbens fremtid.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3.
Kasserer Steen Thøgersen udleverede en årsrapport for 2008 og fremlagde regnskabet.
Regnskabet for 2008 var som forventet og opfyldte bestyrelsens mål om et mindre positivt resultat
af den ordinære drift efter afskrivninger. I 2008 havde klubben modtaget kontingenter fra 190
aktive og 26 passive medlemmer. Ved årets udgang rådede klubben over likvide midler på DKK
194.000, hvilket var en forøgelse af likviditeten på godt DKK 30.000 siden årets begyndelse.
Der var i året indkøbt nye både m.v. for godt DKK 65.000. Afskrivninger på både og materiel var
udgiftsført i resultatopgørelsen med knap DKK 64.000. Desuden var der indkøbt nye sofaer til klubstuen, cockpitovertræk, musikanlæg mv.
Årets samlede resultat for 2008 lød på et overskud på DKK 24.863.
Der blev stillet et spørgsmål til note 4 vedligeholdelsesudgifter m.v. i årsrapporten. En af posterne
herunder lød på div. småanskaffelser. Der blev spurgt, hvad denne post indeholdt. Ifølge Steen
dækkede denne post: projekter, sofaer, musikanlæg, kajakovertræk m.v.
Der blev spurgt til generalforsamlingens holdning til om vi skulle fortsætte med at opkræve et kursusgebyr på 500 kr. fra begynderne. Alle stemte for en fortsættelse af gebyret.
Regnskabet blev godkendt.

-2-

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

Ad 4.
Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter med uændret kontingent.
Begge forslag blev godkendt.
Ad 5.
Formanden foreslog, at Anne Frejberg Juhl-Schmidt og Kirsten Bagger blev æresmedlemmer. De
har igennem årene vundet mange løb og været meget aktive i klubben.
Forslaget blev godkendt.
Ad. 6.
Lotte Rahbek blev valgt som næstformand.
Ad. 7.
Steen Thøgersen blev valgt som kasserer.
Ad. 8.
John Panduro blev valgt som bestyrelsesmedlem
Ad. 9.
Bettina Markussen blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Ad. 10.
Søren Bagger og Morten Have blev begge genvalgt som revisorer.
Ad. 11.
Sten Larsen fremlagde regnskabet for fødselsdagsfonden.
Fødselsdagsfesten i 2008 havde givet et overskud på 100 kr. I alt var det samlede overskud på
3.212,- kr.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Ad. 12.
Sten Larsen blev genvalgt og Leif Holton blev valgt som nyt medlem af fødselsdagsfonden.
Ad 13.
Torkil Ølgaard spurgte om der ikke skulle ske noget med klubbens ydre facade. Anders Frejberg
svarede, at der skulle være en ny gennemgang af klubben, både af det udvendige og indvendige.
Carsten Vebner foreslog, at der blev hængt en liste op på opslagstavlen over de opgaver, som
medlemmerne forholdsvis let selv kunne lave, som fx male, reparere de sorte bomme til fralæggelse af kajakkerne o.lign.
Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.
Referent
Lotte Rahbek
10. marts 2010
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