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Referat af Novas generalforsamling 26/3-2014 kl. 19.30
Der er ca. 30 fremmødte
1. Valg af dirigent
Lars Amtoft er valgt
Referent: Karl-Otto Markussen
Generalforsamlingen er rettidig indkaldt
2. Formandens beretning (se bilag)
Bemærkninger:
Er det kommunen der betaler for skader i forbindelse med oversvømmelsen? Ja til dels og
Stormflodsråd
Opfordring til at Martin Frøland alligevel genopstiller
Morten Have: Er revisor på regnskab ikke på stemmeoptælling
3. Kassereren aflægger regnskab for 2013
Pixi-udgave af regnskab rundeles
Kassereren:
Tallene passer, men muligvis er der stavefejl 
Vi et lille har overskud
Indtægterne er faldende, det skyldes primært faldende medlemstal (pt. 165)
Omkostninger og udgifter: Renset for ombygning og andet ekstraordinært giver samme
niveau som tidligere
Udgifter går til gode ting; løb, præmier og sociale arrangementer
Spørgsmål: Er vi godt eller dårligt kørende? Vi er godt kørende, der er penge på kistebunden.
4. Fastsættelse af kontingent 2015
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Vedtaget
5. Indkomne forslag (se bilag)
Tre forskellige, alle rettidigt
Forslag til ændring af § 8 Kajakklubbens Nova’s Love
Primært omkring frister og hvad der udsendes i forbindelse med indkaldelse til
generalforsamling.
Enstemmigt vedtaget
Saunaprojektet
Debatten og niveau af information via mailafstemning og på sociale medier har ikke været
tilfredsstillende. Forslagsstiller ønsker en face to face udveksling af meninger og holdninger.
Der var efterfølgende en debat og meningstilkendegivelse både af det konkrete saunaprojekt
og det generelle i formen hvorpå bestyrelsen spurgte medlemmerne om en
meningstilkendegivelse.
Skal bestyrelsen pålægges at gennemføre en drøftelse af saunaprojektet inden projektet
videreføres
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10 for
1 imod
16 blank
Altså er forslaget vedtaget
Renovering af klubbens gulv
Forslagsstiller ønsker at bestyrelsen skal søge at påvirke kommunen omkring hvilket gulv
kommunen skal etablere i klubben.
Forslagsstiller ønsker ikke nogen afstemning.
6. Valg af formand (Martin Frøland modtager ikke genvalg)
Da Anders Frejberg gerne stiller som formand trækker Martin Frøland sit kandidatur.
Anders vil gerne arbejde for:
- Styrket samarbejde med kommunen, bl.a. om faste tidsplaner
- Åbne bestyrelsesmøder, hvor medlemmer kan være med i debatten
- To generalforsamlinger om året, en med valg og en med budgetter
- Debat omkring arbejdet omkring nye medlemmer - hvem (alder) vil vi gerne have som
medlemmer
- Elektroniske rokort, så vi kan få noget statistik på hvilke både der er populære
- Havkajakker!?! (sagde han det?)
Anders er valgt som formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
(Kisser Ris Bagger modtager genvalg, Per Gøhre modtager ikke genvalg)
Kisser Ris Bagger er genvalgt uden modkandidater
Morten Have, Anette Vingborg, Morten Albertsen stiller til Per Gøhres post
Der foretages skriftlig afstemning: 27 gyldige og 2 ugyldige
Anette fik flest stemmer og er dermed valgt
8. Valg af revisorer
Morten Have er ikke på valg i år
Morten Albertsen stiller til anden post og vælges
9. Fødselsdagsfonden aflægger beretning og regnskab
Stort arrangement i år, men afhold af klubbens hovedkasse
Beholdningen er på ca. 6000,10. Valg til fødselsdagsfonden
Steen og Holton genvælges
11. Evt.
Torben Blankholm (næstformand) takker afgående formand (Martin Frøland)
Dirigenten takker kl. 21.35 for god ro og orden
Således opfattet
Karl-Otto Markussen
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NOVA Generalforsamling
Formandens beretning 2013
Igen i år afholder vi generalforsamlingen på en hverdag - denne gang dog med en indkaldelse der
med sikkerhed er rettidig, og ikke lige på kanten som sidste år. Til gengæld afholder vi den
beklageligvis ikke i vores egne lokaler - det kommer jeg tilbage til.
Formandens beretning indeholder jo normalt noget om året der gik og året det kommer - og sådan
vil denne beretning også være.
I 2013 forsøgte vi at ændre roreglementet og måden vi håndterer begynderinstruktionen på¨.
Roreglementet blev forsøgsvis tilføjet regler, som havde til formål at give begyndere der ikke
bestod entringsprøven, mulighed for, - i et begrænset område - fortsat at ro alene i sæsonen, for
dermed at udbygge færdigheder med henblik på, at bestå entringsprøven senest året efter.
Ligeledes blev afkrydsningsskemaet lavet om og forsøgt forenklet.
Et udvalg bestående af Kisser, Torkil og Steen har evalueret om disse ændringer nu også virkede
efter hensigten, og de barsler snart med en konklusion inden et nyt hold begyndere starter om lidt
over en måneds tid.
Det var også i 2013 at NOVA fejrede sin 90 års fødselsdag. Det blev gjort med både en reception,
hvor borgmesteren indviede vores nyindkøbte kajak "Miss Sophie" - og så ved et efterfølgende
brag af en fest.
2013 var også året, hvor NOVA fik ny asfalt - nye broer fik vi ikke i 2013 - men der blev holdt en hel
del møder med naboklubberne, for at komme frem til fælles ønsker for nye broer.
Og nu kommer de så: - 3 nye flydebroer. Jeg har talt med Jesper Tjott, som fortæller, at man er
blevet lidt forsinket på grund af bøvl med, at fjerne nogle jern fra de gamle broer.
Men på torsdag - altså i morgen - ankommer de nye broer på lastvogn til Skovshoved Havn. Der
skal de - når vejret er til det - bugseres til Hellerup Havn ad søvejen.
Jeg ved ikke om de er færdigapteret med beklædning osv. - eller om dette først sker når de er på
plads foran klubberne.
I sagen med broerne, men også omkring Sauna og oversvømmelsen - som jeg kommer til om lidt,
er det vigtigt, at der er et godt forhold mellem NOVA og Gentofte Kommune.
Det har vi også haft, men det kan blive bedre. Senest er der sket lidt udskiftninger, og det er mit
klare indtryk at vi nu kan have et begrundet håb om, at responstiden, og evnen til at besvare mails
og telefonbeskeder nu er blevet øget markant.
Det bringer mig så til næste emne, nemlig at 2013 blev året, hvor bestyrelsen ønskede, at gøre
aktivt brug at det rum - det såkaldte tørrerum - som var blevet etableret af kommunen i forbindelse
med udbygningen i 2012.
Bestyrelsens forslag var, at lave rummet om til sauna, og der blev indhentet forskellige tilbud.
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Da der forelå et brugbart tilbud sendte vi en mail ud til medlemmerne, hvor vi orienterede om
projektet, og vi bad medlemmerne tilkendegive om de var - for en sauna eller for tørrerum.
Forslaget medførte en debat både på email og facebook, og del alternative forslag og
meningstilkendelsegivelser.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg fandt dele af debatten og sprogbruget unødigt hårdt, hånligt og
underlødigt.
Vi bad vores to revisorer om at optælle stemmerne - og her oplevede vi så det - i mine øjne helt
uhørte, at den ene revisor - ikke ville deltage i en optælling af stemmerne, men i stedet ønskede en
ekstraordinær generalforsamling alene om dette emne, dette afviste bestyrelsen, med henvisning
til, at vi mente, at vi med email nåede ud til en større kreds end en generalforsamling ville kunne
mønstre.
Men Finn Jørgensen - vores anden revisor valgte at tælle emails op sammen med mig, og de viste
jo faktisk et klart flertal for en Sauna - blandt de 64 modtagne svar:
For Sauna: 36
For Tørrerum: 16
Ved ikke: 8
Andet: 4
i alt 64 svar.
Selv når man tæller ved ikke og "andet" sammen 28 i alt, er der et klart flertal for en Sauna.
Undervejs kontaktede vi kommunen for at få deres syn på, at vi brugte rummet til Sauna.
Som nævnt var vores kontaktperson ikke ret god til at svare på mails, eller i det hele taget særligt
aktiv. Men da han blev skiftet ud, og jeg genfremsendte min mail til hans afløser, kom der ret
hurtigt svar - som i al sin enkelthed gik ud på, at Gentofte Kommunes ejendomme overhovedet
ikke så nogen problemer i at vi byggede tørrerummet om til en sauna, et svar jeg for en sikkerheds
skyld har få verificeret en ekstra gang. Og faktisk forslog kommunen, at vi ansøgte klubrumspuljen,
for så kunne vi for det første få nogle midler derfra - desuden ville kommunen så stille en
byggestyrer til rådighed for os. Vi har altså kommunens fulde opbakning.
I lyset af debatten om Saunaen, så har vi i bestyrelsen undersøgt om vi kunne etablere et eller to
moderne tørreskabe - af den salgs som også kan tørre neoprentøj uden at ødelægge det. Ideen
skulle være, at sætte dem op f.eks. ved endevæggen i bådehallen, og tilslutte dem udluftningen,
eller lave en separat udluftning. Så kan der stadig tørres høj, sandsynligvis mere hurtigt og effektivt
- og dermed også med mindre ophobning af tørt tøj - end der kan, hvis vi brugte tørrerummet, med
den var og udluftning det er udstyret med.
Lige nu ligger hele saunaprojektet og venter på, at Nova blive renoveret efter oversvømmelsen.
Jeg håber vi får den sauna, sådan som et flertal af medlemmerne har ønsket.
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Så kommer vi til oversvømmelsen den 6. december.
Det var så afgjort en streg i regningen, at den netop nyudbyggede og renoverede klub igen er
blevet splittet ad, som følge af de massive fugtskader.
Bestyrelsen og jeg vil endnu engang gerne takke alle de mange som under og i dagene efter
oversvømmelsen gjorde en umådelig indsats for at få vand væk, få sat ting væk, tørret ud osv.
Desværre kunne jeg ikke selv være med her. December måned var for mig personligt
kulminationen på et temmelig turbulent år og netop i december stod jeg med fraflytning af hus og
indflytning i lejlighed.
Men endnu engang tak til alle der gjorde alt hvad der stod i deres magt for at redde klubben.
Med hensyn til genopbygningen så er vi i øjeblikket i "udtørringsfasen". Den afslutter først når
træet er tørt nok. Der er ugentlige målinger af fugtigheden i træet, og vi er snart der - hvor næste
skridt kan tages.
Kommunen overvejer om de skal støbe beton under gulvet i hele klubben - ligesom der er i den
nye del af klubstuen. Med mindre man har fliser direkte på et sådan beton fundament, eller der
laves en høj kant - hvad kommunen også overvejer, så forhindre det ikke, at gulvet skal op ved en
evt. fremtidig oversvømmelse, men det gør processen nemmere og hurtigere.
Det er kommunens ejendom - det er dem som afgør hvad der skal ske her.
Nova bliver dog hørt om hvad vi ønsker, men vi har altså ikke fået nogen konkrete forslag at tage
stilling til endnu.
Jeg har dog så sent som mandag hørt nyt fra kommunens byggestyrer, som tidligere på mandagen
havde været i havnen med et par ledere fra forvaltningen. Han meddelte følgende:
Hvis man fuldstøber beton - et såkaldt terrændæk og vistnok også støber en kant rundt - så koster
ca. ca. 700-900 tkr for de klubber -. HDR og NOVA.
Til gengæld skal sådan noget beton tørre og det betyder meget nemt at der går 2-3 måneder altså ind i juni måned før klubben kan bruges igen.
Lægger man et gulv ovenpå et bjælkeunderlag - ja så kan klubben være i drift i løbet af maj
måned.
Under alle omstændigheder er lokalerne ikke klar til standerhejsningen.
Dette er altså de baske realiteter.
Og først i starten af næste uge, ved vi hvilken vej kommunen ønsker at gå.
- herunder også, om f.eks. kan åbne lokalerne med et midlertidigt træplade gulv, og et interimistisk
køkken, så man bare kan koge vand til kaffe eller te.
- og så måske vente med nyt gulv til det sene efterår.
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Jeg skal til at slutte min beretning om året der gik, men det bliver en afslutning i mere end en
forstand.
At jeg i 2012 -overhovedet stillede op som formand skyldes jo alene, at den gamle formand Anders
Frejberg gik af, og jeg blev af flere opfodret til at stille op. Efter en hel del betænkningstid sagde jeg
ja til at blive opstillet som formand, og blev også valgt på generalforsamlingen.
Det har hele tiden været med en følelse af, at jeg nok var en overgangsfigur, mellem en formand
der samlet set havde siddet i omkring 25 år, og så noget andet måske yngre, med nye ideer og
tanker.
I de forgangen snart to år, synes jeg dog alligevel, at der både er sket mange konkrete ting, og lagt
kimen til andre. Udbygningen af NOVA blev afsluttet, der blev forsøgsvis indført tilføjelser til
roreglementet, særligt i forhold til begynderne - der var været et godt samarbejde med kommunen,
vores naboklubber, og helt praktisk så har de to roklubber og NOVA haft et godt samarbejde om
f.eks. asfalten foran klubberne og nye broer. Særligt broerne er jo ikke kommet af sig selv, men er
resultatet af en længere møderække.
Der er stadig nok at tage fat på - af konkrete projekter er der jo saunaen, depotrummet bag
toilettet, et par udestående såsom lyset i gangen, styringen af udluftningen i klubben o.s.v. Der er
også overvejelser omkring ny hjemmeside, elektroniske rokort, og så lidt mere abstrakte tiltag,
såsom en vision for NOVA, kommunikationsstrategi og andre vigtige emner, der skal sikre en
fortsat fremtid for NOVA.
En del af disse ting er jo kun i støbeskeen, og derfor var jeg også indstillet på at, at tage en toårig
periode mere - og det er også derfor der står i indkaldelsen af jeg genopstiller.
Jeg skal dog også være ærlig og sige, at jeg har været noget i tvivl.
Min største ambition for mit formandskab var, at etablere et godt samarbejde i bestyrelsen og i
NOVA. Blandt andet efter debatten om saunaen, kan jeg godt blive i tvivl om, hvorvidt det er
lykkedes.
Alligevel var jeg indstillet på at søge genvalg for endnu en toårig periode.
Sagen blev imidlertid afgjort af, at Anders overfor mig har tilkendegivet, at han gerne stiller op som
formand. Ingen af os ønsker dog et kampvalg.
Jeg ser sådan på det, at jeg trådte til som formand for at afløse Anders. Og da Anders nu er på
banen igen, er det helt naturligt, at jeg træder af - når jeg nu er på valg i år.
Jeg genopstiller altså IKKE, selvom indkaldelsen indikerer noget andet.
Derfor vil jeg også gerne slutte denne beretning med at takke for tiden som formand. Det har været
spændende og lærerigt, at være formand for en klub med stolte traditioner, en stærk historie, og en
fast kerne af aktive medlemmer, hvoraf en del har været med i endog rigtig mange år.
Jeg vil gerne takke alle Jer som tog godt i mod mig som formand, og jeg vil gerne takke
bestyrelsen for et godt samarbejde - Torben Blankholm, der i sin tid gjorde en stor indsats for at få
mig til at stille op, og som har været en meget arbejdsom næstformand, tak til Steen som den altid
opmærksomme og omhyggelige kasserer, Kisser som også lægger mange timer i Nova, og som
værner om vores traditioner, Mette der har prøvet at aflaste mig og andre i bestyrelsen, og som har
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været arbejdsjern og et friskt pust, og Per der har varetaget samarbejdet med havnen og vores
bygninger, og som var været med til, at bevare det kølige overblik.

Og så vil jeg gerne takke alle Jer der er her i dag.
Jeres deltagelse i generalforsamlingen og den debat og de indkomne forslag vi skal behandle er jo
et vidne om et engagement i NOVA - og uden det ville der jo ikke være noget NOVA
Tak skal I have - jeg giver nu ordet tilbage til dirigenten.

7

Kajakklubben Nova
Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf: +45 3962 8910, www.kajakklubben-nova.dk, 55o43'52.8 N, 12o34'52.8 Ø

Indkomne forslag
Fra Bettina Nymark Markussen
Forslag til generalforsamlingen i Kajakklubben Nova 26. marts 2014
Forslag om ændring af § 8 i Kajakklubben Nova's love.
Nuværende tekst:
8. GENERALFORSAMLING
Klubben afholder generalforsamling hvert år i marts måned.
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.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 6 dage før
generalforsamlingen. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes
antal.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Kun den kan give, forandre
eller ophæve love.
Medlemmer, der ønsker at modtage valg til klubbens bestyrelse, skal være personligt til stede på
generalforsamlingen for at kunne vælges.
Foreslås ændret til:
8. GENERALFORSAMLING
Klubben afholder generalforsamling hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes 4 uger 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.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Endelig dagsorden inkl. indkomne forslag offentliggøres på minds én af følgende to
måder: 1. Indkaldelse per brev. 2. Indkaldelse per email via klubbens mailling-liste kombineret med opslag i
klubben senest 7 dage før generalforsamlingen. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig
uanset de fremmødtes antal.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Kun den kan give, forandre
eller ophæve love.
Medlemmer, der ønsker at modtage valg til klubbens bestyrelse, skal være personligt til stede på
generalforsamlingen for at kunne vælges.
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Motivation:
Ud fra et demokratisk synspunkt bør alle klubbens medlemmer kende den endelige dagsorden inklusiv
indkomne forslag i god tid inden generalforsamlingen. Kendskab til, hvad der faktisk skal foregå på
generalforsamlingen, kan motivere flere medlemmer til at deltage. Derudover får alle medlemmer
mulighed for at forberede kommentarer og indlæg, samt eventuelt indhente yderligere information til
punkterne. Debatten kan således blive mere nuanceret og frem for alt foregå på et mere oplyst grundlag.
Som vedtægten er i dag, er det kun formanden (bestyrelsen), der har mulighed for at forberede sig på
eventuelle indkomne forslag. Formanden (bestyrelsen) har dermed en fordel i forhold til resten af klubbens
medlemmer.
Dette skal ikke opfattes som utilfredshed med bestyrelsen, men blot som et udtryk for et ønske om at
ligestille alle klubbens medlemmer i generalforsamlingens beslutningsprocesser.
Ved overgangen til brug af email som primær kommunikationsvej i klubben for nogle år siden, er det ikke
længere hverken så tidskrævende eller dyrt at udsende indkaldelser og dagsordener. Det kræver derfor
heller ikke så stor en arbejdsindsats at udsende en revideret dagsorden til alle medlemmer inden
generalforsamlingen.
Ovenstående tidsfrister svarer til fristerne angivet i DIF's (Dansk Idræts Forbund) 'Vejledning til brug ved
udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægt'.
Med venlig hilsen
Bettina Markussen

Fra Morten Have
Jeg vil gerne have følgende 2 punkter på dagsorden til generalforsamlingen under indkomne forslag:
1. Saunaprojektet
" Bestyrelsen bedes informere om status på saunaprojektet.
Bestyrelsen bedes initiere en drøftelse af projektet blandt klubbens medlemmerne, da et så omfattende
projekt, i sædvanlig demokratrisk NOVA-ånd, bør drøftes blandt medlemmerne".
2. Renovering af klubbens gulv
Bestyrelsen bedes informere om status på renoveringsprojektet.
Når medlemmerne nu er samlet, bedes bestyrelsen initiere en drøftelse blandt klubbens medlemmer om
hvilket slags gulv medlemmerne vil foreslå kommunen lægger i klubben.
Blandt klubbens medlemmer hører jeg forslag som beton med klinker, beton med linolium, beton med
trægulv, et mix af de forskelige forslag.
Punkt 2 afhænger naturligvis af kommunens holdning og viden om bedste gulv til klublokalet.
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