Protokol generalforsamling i Kajakklubben Neptun
Onsdag den 13. april 2016
DAGSORDEN:
1.
Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Ulrik Frese)
2.
Godkendelse af protokol fra ordinær generalforsamling, d. 15.04.2015
3.
Godkendelse af protokol fra ekstraordinær generalforsamling, d. 6.1.2016
4.
Formandens beretning
5.
Regnskab
6.
Budget
7.
Indkomne forslag fra medlemmer
a. Forslag om familiemedlemskab, af Lars Jørgensen: 1 forælder og samtlige
hjemmeboende børn under 18 år, skal betale et kontingent på 225 kr. pr måned
(og forælder nr. 2 betaler normal pris, samboende eller ej).
i. Reference til aktuelle medlemspriser:
Voksne 155 kr./mdr.
Ungdom 115 kr./mdr.
8.
Aktivitetsplan
a) Idrætsudvalg
b) Husforvalter
c) Både og bådmateriel
d) Medieansvarlig
9.
Valg af bestyrelse
a) Formand – Axel Brask (modtager genvalg)
b) Kasserer – Steen Jacobsen (ønsker at udtræde fra bestyrelsen, ny vælges for ét år)
c) Sekretær – Emil Holm (modtager genvalg)
d) Både og bådmateriel – Ole Wedderkind (modtager ikke genvalg)
e) Medieansvarlig – Tim Hemmingsen (modtager genvalg)
10.
Valg af revisor (vælges for 2 år ad gangen) – Lars Cassias (modtager genvalg) og
Malene Nielsen (ikke på valg)
11.
Valg af revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen på lige år) – Zofia Loft Nielsen
(modtager genvalg)
12.
Eventuelt
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DAGSORDEN:
1.
Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Ulrik Frese)
a. Godkendt, lovlig indkaldelse. 60 fremmødte.
2.
Godkendelse af protokol fra ordinær generalforsamling, d. 15.04.2015
a. Godkendt
3.
Godkendelse af protokol fra ekstraordinær generalforsamling, d. 6.1.2016
a. Godkendt
4.
Formandens beretning

Formandens beretning 2016.
Året startede blæsende og ved den årlige træningslejr til Tyskland var der sågar storm og sne. I
maj startede 25 på begynderholdet og på nær nogle få bestod alle. Stor tak for alle som hjalp
til. Vi havde dog til svømmeprøven en situation, som kom meget bag på mig. En af kursisterne
blev så kold at hun måtte opgive. Det har vi oplevet før, og vandet var også koldt, men vi sendte
hende i bad, og det var der at vi gjorde en fejl, for da hun kom under bruseren, besvimede hun.
Det var en situation vi lærte en del af, så jeg håber aldrig at vi kommer til at opleve noget
lignende igen. Af samme grund er der indkøbt et antal folietæpper, til at pakke en afkølet
person ind i. Ro statistikken var heller ikke opløftende med samlet kun 52100km fordelt på 500
færre ture end det laveste antal i de 5 foregående år. Jeg ved ikke om det kun skyldtes vejret,
eller om vi bare ikke i de sidste 4-5 år har fået nogen nye medlemmer som er gået helt amok,
som Kurt jo gjorde i 2011 og 12.
Året 2015 var et år hvor det gik virkelig godt for Neptun med hensyn til medaljehøst.
Christian vandt sit første danske mesterskab i en helt fantastisk K2 200m finale, hvor han
virkelig levede op til Horace gamle latinske udtryk ”carpe diem”, og udnyttede changen
optimalt da han fik den.
For vores Polo Ligahold lykkedes det endeligt, efter i 4-5 år at have været lige ved, endelig at
vinde finalen og derved blive Danmarksmestre. Også vore yngste hold klarede sig rigtig flot og
fik sølv.
Vi har haft 8 Polospillere på landshold til EM, hvor U21 holdet gentog succesen fra sidste års
VM og fik sølv, mens senior landsholdet fik det bedste resultat nogen sinde med en 4. plads.
Troels har kæmpet med sin skulderskade, og det ser langt om længe ud til at han er ved at være
den kvit og kan nu træne næsten fuldt ud.
Christian er qua sit resultat fra DM kommet med i brutto landsholdet for U18, så det er rigtig
flot.
Otto har også vist fremgang.
Victoria var så uheldig at blive væltet på cykel, og brækkede sin arm, så det har været en lang
vej tilbage.
Desværre kniber det med tilgangen af de helt unge. Vi mangler et polohold af spillere under 15
år, og vi har ikke mange kajakroere tilbage i samme aldersgruppe.
Det kan skyldes måske at vi gamle børne-instruktørere er ved at gå død i det, og derfor mangler
gejsten til at fastholde børnene. Vi savner virkelig meget nogle yngre kræfter til at give en hånd,
og hen af vejen at tage over. Lisbeth har lavet opslag på hjemmesiden, på facebook og i
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klubben uden at have fået en eneste henvendelse. Konsekvensen kan blive at vi må lukke for
tilgangen og lade ungdomsafdelingen lukke. I hvert fald på kajaksiden. Er det det klubben
ønsker? Eller hvad skal der til?
Der er dog også gode ting at fortælle. Kim som træner TCH roerne, når de ror fra klubben, har
været aktiv hele vinteren med dem i vægtlokalet, og har nu været med på TCH-træningslejr
både i februar og omkring påske. Lars Staack har fået både kajak og Polo roere ud at løbe efter
program. Olivers far Kenneth meldte sig ind i klubben i efteråret, og har herset de yngste polo
spillere og nogle af kajak drengene igennem i gymnastikhallen hver mandag, og nu vil han lære
at ro, samtidig med at han har lovet at hjælpe polo juniorerne med deres træning.
Derudover har Amanda herset en del medlemmer til GMT vinteren igennem. Stor tak til alle 4
for at stille op
Vi afholdt også DT3 stævnet med stor succes. Det var en blæsende weekend, men der var god
stemning og mange medlemmer som hjalp eller bare kom forbi for at heppe på vores drenge.
Igen fik vi stor ros for vores opsæt. Stor tak til alle som gav en hånd med.
Vi havde planer om at indkalde til en male hus arbejdsweekend, men så fik Martin mulighed for
at låne noget professionel sprøjteudstyr og med hjælp fra Jesper, Rene, Polle og Peter blev
husene malet på 2 eftermiddage og en lørdag. Fantastisk arbejde og stor tak.
I juli stod Lille Mogens og Zofia for et fantastisk arrangement, hvor der ved hjælp af sponsorere
og klubbens medlemmer blev indsamlet over kr. 30.000 til Kræftens Bekæmpelse. Også stor tak
for den omtale af klubben arrangementet gav.
2015 var første gang i mange år at der ikke var nogen Neptunesere til start. Men der var dog
mange andre maraton stævner, med Neptun deltagelse, blandt andet Dalsland.
Tutten bliver lavet lidt om. Vi er ved at få oprettet Mobilepay Business, for at lette betalingen.
Samtidig vil vi indføre pantdåser. Vi vil se om det kan gøres uden at hæve priserne, men på den
anden side er der jo intet til hinder for at have skæve priser, når man ikke behøver at have
mønter på lommen. Man vil dog stadig kunne betale med kontanter.
Allans Ensigs gamle hjemmeside havde tjent os godt igennem rigtig mange år, tiden var løbet
fra den, og den var ikke let at lave om på, hvis man ikke kunne programmere som Allan selv. Vi
fik derfor udviklet en ny hjemmeside i et meget fleksibelt og udbredt system som er lettere for
flere at sætte sig ind i. Vi har for nyligt introduceret v. 2 af designet, men udvikler til stadighed
på den, så den kan blive endnu mere brugervenlig og indbydende.
Vi har pt 4 databaser med medlemmer at vedligeholde. Det er
”medlemsadministrationssystemet”, Rokort.dk, forbundets EPP/blad db og nøgle-programmet.
Det er meget besværligt og tidskrævende, plus det er næsten umuligt at data ikke bliver uens,
når det skal ske manuelt. Til DKF’s Temadag i.f.m. Årsmødet, så jeg på et medlemssystem som
arbejder sammen med Rokort.dk (samme firma) og som også er dem som har lavet DKF’s nye
system til EPP/bladmodtagere. Det tror jeg at vi vil se nærmere på sammen med den
kommende kasserer, for at finde ud af om det vil kunne lette den administrative byrde for
bestyrelsen.
Vores bådpark blev i 2015 tilført 7 kajakker. 6 turbåde og en enkelt kapbåd til ungdommen,
samt nye polobåde til de yngste årgange.
5.

Regnskab
a. Dette kan ses på hjemmesiden. Hvis 98.000 kr. i overskud.
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6.
7.

8.

9.

b. Godkendt uden kommentarer.
Budget
a. Godkendt uden kommentarer.
Indkomne forslag fra medlemmer
a. Forslag om familiemedlemskab, af Lars Jørgensen: 1 forælder og samtlige
hjemmeboende børn under 18 år, skal betale et kontingent på 225 kr. pr måned
(og forælder nr. 2 betaler normal pris, samboende eller ej).
i. Reference til aktuelle medlemspriser:
Voksne 155 kr./mdr.
Ungdom 115 kr./mdr.
ii. Afstemning: Ingen stemmer for, 60 stemmer i mod. Forslaget er afvist.
iii. Kommentarer: Medlem ønsker så få medlemsskabstyper som muligt. Og
samtidigt er prisen til diskussion. Bestyrelsen har drøftet forslaget:
tidligere har klubben forsøgt på lignende, uden succes. Samtidigt er
kontingentet så lavt for medlemmerne generelt og især for ungdommen i
forvejen at det ikke er fordelagtigt. Det økonomiske tab er omkring 57.000 kr. Disse penge
Aktivitetsplan
a. Idrætsudvalg
i. Eliten af klubbens ungdom er i god stand. Problemet er trænere for
bredden af klubbens ungdom, der vil med nuværende trænere kun være
mulighed for ungdomstræning én gang om ugen. Indtil videre er har
ingen andre meldt sig en de tre som var trænere sidste år. Samme
problem er ved at opstå for ungdomsafdelingen i kajakpolo. Alternativet
er at ungdomsafdelingen må stoppe.
ii. Klubben afholder DT 2.
iii. Klubben holder klubfest d. 30 juli, og efterfølgende klubmesterskab d. 31.
Juli.
b. Husforvalter
i. Huset er blevet malet udvendigt, over et par weekender. Fyret er blevet
renoveret en ordentligt omgang. Damernes omklædningsrum, bænke og
borde skal males i løbet af foråret. Samt forårsrengøringen nærmer sig.
Opfordring til at informere bestyrelsen om fejl og mangler.
c. Både og bådmateriel
i. Mulighed for indkøb af både, for ca. 20.000 kr. Anskaffet to både, hvoraf
én er købt og én er sponsoreret. Det fleste skader sker for- og
agterenden. Stor udvalg af klubbåde, eneste ønske er en tur K2 som
erstatter ”Støtten”. Stor ros for den generelle orden der er til stede i
bådskuret.
d. Medieansvarlig
i. Ny hjemmeside er oppe og stabil. Nye funktioner implementeres
løbende. Samtidig er Kajakklubben Neptun på sociale medier: Facebook
og instagram. Facebook består af én fanside, samt primært én side til
medlemmerne.
Valg af bestyrelse
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10.

11.

12.

a. Formand – Axel Brask (modtager genvalg)
i. Genvalgt, med stående applaus.
b. Kasserer – Steen Jacobsen (ønsker at udtræde fra bestyrelsen, ny vælges for ét
år)
i. Bestyrelsen foreslår Malene Nielsen, som vælges.
c. Sekretær – Emil Holm (modtager genvalg)
i. Genvalgt.
d. Både og bådmateriel – Ole Wedderkind (modtager ikke genvalg)
i. Jens B. Mørch vælges.
e. Medieansvarlig – Tim Hemmingsen (modtager genvalg)
i. Genvalgt.
Valg af revisor (vælges for 2 år ad gangen) – Lars Cassias (modtager genvalg) og
Malene Nielsen(ikke på valg)
a. Lars Cassias genvælges.
b. Malene Nielsen kan ikke vælges, grundet påtaget rolle som kasserer. Zofia Loft
Nielsen vælges i stedet.
Valg af revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen på lige år) – Zofia Loft Nielsen
(modtager genvalg)
a. Zofia L. Nielsen kan ikke genvælges grundet ny post som revisor. Laila Wedel
vælges i stedet.
Eventuelt
a. 1. April 2017 afholdes klubbens 90 års jubilæum. Støtteforeningen ”Forken”
hjælper til, men har brug for medlemmer til at lave arbejdet omkring festen,
således at klubben bliver fejret i bedste Neptun stil.
b. 5 gange rundbane startende i maj, efterfulgt af 11 gange handicap, afsluttende
med 6 gange rundbane indtil slut i september.
c. Mulighed for betalte trænere: Lisbeth Giessing mener det er et skråplan, og
modsætter sig klubbens politik.
d. Mandag d. 25. April, kl 19.00 er klubben planlagt til renovation af klubbens både.
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