Dagsorden for Generalforsamling i
Kajakklubben Neptun
Onsdag den 5. april 2017
DAGSORDEN:
1.
Valg af dirigent
2.
Godkendelse af protokol
3.
Formandens beretning
4.
Regnskab
5.
Budget
6.
Indkomne forslag fra medlemmer
7.
Aktivitetsplan for diverse udvalg
a) Idrætsudvalg
b) Husforvalter
c) Både og bådmateriel
8.
Valg af bestyrelse
a) Næstformand – Martin Christensen (modtager ikke genvalg)
b) Kasserer – Malene Brandt (modtager ikke genvalg)
c) Husforvalter – Jesper Dahl (modtager ikke genvalg)
d) Idrætsudvalgsformand – Lisbeth Giessing (modtager ikke genvalg)
e) Sekretær – Emil Holm (modtager ikke genvalg, ny vælges for ét år)
9.
Valg af revisor (vælges for 2 år ad gangen) – Lars Cassias (modtager
genvalg)
10.
Valg af revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen) – Malene Brandt
stiller op
11.
Eventuelt
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Protokol for Generalforsamling i Kajakklubben
Neptun
Onsdag den 5. april 2017
Protokol:
1.
Valg af dirigent
a. Mogens Stokholm vælges. General forsamling er lovlig indkaldt.
2.
Godkendelse af protokol
a. Protokollen godkendes.
3.
Formandens beretning
a. Formandens beretning 2017
Sæsonen 2016 var endnu et år med sydøstlige vinde, specielt i
sommerferien, hvilket nok er årsagen til at vi samlet kun fik roet ca.
51787km, fordelt på 178 roere i alt 4.318 ture. Det er det laveste antal
kilometer jeg har kunnet finde elektronisk for klubben. Er det noget vi
skal gøre noget ved, eller er det bare sådan.
Der var 26 som startede til årets begynder instruktion og godt 20 som gik
til prøven og bestod. Desværre har jeg indtryk af at der kun var få som
fortsatte med at ro i efteråret, men det kan være at jeg bare ikke har haft
føling med hvornår der blev roet. Tak til Claus og Martin og alle
hjælpeinstruktørerne, for den store indsats.
Troels kom tilbage på kapbanerne og er igen med til at vise Neptun flaget
på banerne. Også de øvrige TCH roere gjorde det godt på banerne. Dog
tog Victoria til USA på skoleophold efter sommerferien, så hun nåede ikke
at få det hele med.
Polo Ligaholdet lå til at vinde DM, men en dårlig start ved det afsluttende
DT4, gjorde at de kun nåede til en bronze-kamp, som de dog vandt. Til
gengæld vandt vores juniorhold igen DM. Flot gået.
Vi holdt i sommer 2 sommerskoler a 3 dage. I modsætning til tidligere år,
gav det virkelig pote.
Efter sommerferien kom der masser af unger i alderen fra 9-13, så vi hver
mandag og torsdag var 15-17 børn på vandet i kajak, mens der lå ca. 5 og
spillede polo. De fleste af dem har trænet hele vinteren, hvor Kim,
Kenneth og Joachim har været flittige til at træne dem i træningslokalet,
mens Amanda og Allan bl.a. har lavet en weekend med alle mulige
aktiviteter og overnatning i klubben.
Amanda har også kørt ”Moden mandags Motion” og ”Fat Burning” for de
voksne. Tak til alle for det.
Handicap går nogenlunde, men der er dog ikke alt for mange deltagere. Vi
vil forsøge om vi kan lave lidt om på reglerne, så der er andre end mig
som kan finde ud af reglerne, og Tine og jeg vil komme med et udspil. Det
er desværre ikke blevet nået inden i dag. Tak til vore trofaste tidtagere og
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til dem som har været ud i følgebåden, så alle kan være
trygge, selvom der er lidt bølger på vandet.
Vinteren bød også på O-løb, hvor Neptun igen var flot
repræsenteret, og Mie igen vandt dameklassen. Vores eget Strandløb er
ikke stort, men der er dog ca 15 deltagere hen over vinteren, og Søs har
meddelt at det vil fortsætte hver d. 3. lørdag kl. 10, også hen over
sommeren.
Vinterræs havde, trods flotte sponserede deltagergaver, ikke det store
tilløb. Der er faktisk så få deltagere at pointsystemet ikke rigtig virker, idet
der er for mange klasser, og dermed for mange som får max point. Jeg
tænker om det er noget vi skal fortsætte med? Om vi skal forsøge at få
andre klubber til at arrangere et løb hver, ligesom det foregår i Jylland,
eller hvad vi gør. Jeg trænger i hvert fald til en afløser, så jeg også kan
komme på vandet. Her vil jeg dog også benytte lejligheden til at takke den
faste skare som troligt stillede op, om det frysende at tage tid og lægge
bane, eller bruge meget tid på at forberede maden og stå i tutten på
dagen.
Klubbens økonomi har næsten været for god, forstået sådan at vi i de
senere år har holdt for meget igen, og ikke fået udskiftet nok både hvert
år. Det har vi i vinter forsøgt at råde bod på, så op til sæsonen er der
tilført klubben 9 både.
Klubhuset fik sidste år den store omgang. Martin og Jesper sprøjtemalede
alle bygninger, med nogle hjælpere, der gik efter og malede vinduerne
røde igen. Godt gået alle sammen. Det blev ved eftersyn konstateret, at
nu kunne vi ikke trække den mere og en stor del af taget fik nyt tagpap. I
alt blev der lavet tag for over 200.000kr. Men da det er penge vi over en
årrække har lagt på byggekontoen, er det ikke noget der er gået fra den
daglige drift. Vi har også fået lovliggjort vores elinstallationer for et pænt
beløb. Der mangler stadig at blive malet i dameomklædningen og gulvet i
træningsrummet trænger også til noget lak. Det må vi se om vi ikke kan få
gjort i år.
Vi har gennem vinteren været i gang med at forberede at vi skal tage
vores nye medlemsprogram i brug. Desværre er jeg i perioder løbet lidt
træt i det, og der er kommet andet som har trukket, så jeg er ikke blevet
færdig endnu. Jeg håber dog at det vil lykkes i løbet af påsken. Systemet
er bygget op således at hjemmeside og medlemssystem er bygget
sammen, og nogle kan bare mere end andre. Men man vil når det er
færdigt, få mulighed for at logge ind og rette sine oplysninger, inklusivt at
tilmelde sit Dankort, så kontingentet kan trækkes automatisk. Vi vil dog
sende en mail ud 14 dage førend pengene bliver trukket. Samtidig bliver
medlemsoplysningerne synkroniseret med rokort, og DKF’s iPaddle,
således at adresseændringer til klubben og til ”Kano & Kajak” kun skal ske
et sted.
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4.

5.

6.
7.

Bestyrelsen står desværre i år for en større udskiftning.
Samtidig er Emil startet på sin ”Turnus” i Nykøbing F. og vil
derfor ikke kunne komme til alle bestyrelsesmøder. Han
mener derfor ikke at han vil kunne opfylde sine opgaver som
sekretær. Han har dog fundet ud af at de lange vagter giver en del fritid,
så han er villig til at påtage sig den tunge post som kasserer, hvis der ikke
er andre som stiller op. Det meste foregår jo elektronisk nu om dage.
b. Kommentarer:
Regnskab
a. Afstemning: regnskabet kan ikke godkendes da summerne ikke går op
med det foreskrevne, dette skyldes udelukkende
regnskabsprogrammets sammenlægningssystem. Kasseren har lavet
sammenregningen i et sideløbende program hvor regnskabet går op.
Der indkaldes derfor til et efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.
Budget
a. Afstemning: Budgettet er vedtaget enstemmigt.
b. Spørgsmål: Større beløb skal tages op i plenum, fx under general
forsamling. Specielt i forhold til indkøb af de nye kajakker.
i. Formand, Axel: Vi har tidligere aftalt, for år tilbage, at der skal
købes nye kajakker inden for den nærmeste fremtid.
ii. Henrik : Bestyrelsen har mandat til at købe ind til klubben, da
der ikke står i vedtægterne at bestyrelsen har et maksimum
beløb at købe ind for.
iii. Klubbens fremmødte har stor tillid til bestyrelsen.
iv. Axel: En løsning er at fremover er, at bestyrelsen fremlægger
budget til to år frem.
v. Forslag om et ny punkt under budget: ”Hensættelse”, forslag
om at rykke generalforsamling eller regnskabsår.
Indkomne forslag fra medlemmer
a. Ingen i år.
Aktivitetsplan for diverse udvalg
a. Idrætsudvalg
Vi har lige pt.
25 aktive U18 (mistet 4 hen over vinteren),
meget tilfreds
(fordelt på 5 x polo og så 20 kajakroere)
Stort skulderklap til de trænere der har gjort vintertræningen
attraktiv, så vi har formået at fastholde alle vores skønne børn
vinteren over.
ca. 24 aktive U26
Vi har 3 roere på TCH
Så vidt jeg er informeret, er der 8 potentielle polospillere, til U21 og
seniorlandsholdet.
Denne store børne/ungdomsgruppe, som I nok har set og hørt her
over vinteren, er nu så småt kommet i gang med at ro.
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18 på vandet i mandags
12 med til Tyskland
Trænergruppen er lige nu som sidste år.
Der kan godt bruges hjælp fra flere, til daglig træning og til at tage
med til stævner.
Så os der er der ikke ”hænger” på det hele.
Især stævnerne vil nok være udfordringen, at få trænere til at støtte
op om, da vi alle har travlt med andre ting end kajak.
Kajak:
Satser på de sædvanlige stævner, Spring regatta, Maribo, Bagsværd,
Paddle Battle,
Trimløbene, som I forskellige neptunesere, har været flinke at melde
til. Håber også dette vil ske i år.
Vi har i trænergruppen, talt om at tage nogen af børnene med til 1-2
at disse løb, så de også får afprøvet dette.
Men nu må vi ses, hvad der vil blive planlagt.
Polo:
DT og Essen er på programmet
Polo, stiller med 2 x liga (1 x liga 1 x 1. hold), samt 1 juniorhold
Vi har valgt pause fra DT, med stort pres fra DKF
Sommerskole, Tårnby Kommune og DKF, er der planlagt i uge 27 og
31, kajak/polo, da vi ønsker flere polobørn, så det ikke er for lille en
gruppe og også gerne flere kajakbørn, så vi kan få en god kritisk masse
at arbejde med.
Der skal bruges ca. 5 personer i hver af disse 3 dage.
2 polo og 3 kajak
Mandag – onsdag 10-14.
Skal vi gå ind i skolen i virkeligheden (kræver 60+)?
Der vil igen i år være klubmesterskab dagen efter ASR, dvs. 30/7-17
Kanindåb, venter nok et år, for at potentielle kaniner ikke hurtigt
bliver udfaset.
i. Leon Andreasen vil gerne deltage til ”skolen i virkeligheden” til
næste skoleår, 2017/18.
b. Husforvalter
i. I året der kommer skal der naturligvis fortsat foretages
almindelig vedligehold af hus – både ind og udvendigt. Inklusiv
den årlige hovedrengøring. Vi fik malet det meste af
hus/omklædning, men har et hængeparti med damernes
omklædning, som skal laves i år! Med den udvikling der sker på
LED belysning er vi opmærksomme på og følger med i, om
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klubben gradvis skal udskifte div. lamper med LED,
som nogle mener giver bedre lys, men i hvert fald
har længere levetid og dermed er mere
økonomiske. Låsene på låger/porte til bådhallerne
driller ofte. Vi bør nok se på en udskiftning af disse. Endelig
fortsætter vi opsparingen med henblik på større fremtidige
vedligeholdelser.
c. Både og bådmateriel
8.

Valg af bestyrelse
a. Næstformand – Martin Christensen (modtager ikke genvalg)
i. Emil Rudy Jensen stiller op, vælges enstemmigt.
b. Kasserer – Malene Brandt (modtager ikke genvalg)
i. Emil Holm stiller op, vælges enstemmigt.
c. Husforvalter – Jesper Dahl (modtager ikke genvalg)
i. Kasper Cronberg stiller op, vælges enstemmigt.
d. Idrætsudvalgsformand – Lisbeth Giessing (modtager ikke genvalg)
i. Ny idrætsudvalgsformand kan ikke findes ved denne
generalforsamling. Derfor må der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling. Som først kan afholdes i maj.
ii. Ønske om at der listes specifikke opgaver op, således at disse
kan uddelegeres.
iii. Der arbejdes på at finde en ny kandidat.
e. Sekretær – Emil Holm (modtager ikke genvalg, ny vælges for ét år)
i. Lars Hermann stiller op, vælges enstemmigt.
Tak af til bestyrelsens afgående medlemmer.

9.

Valg af revisor (vælges for 2 år ad gangen) – Lars Cassias (modtager
genvalg)
i. Lars Cassias vælges enstemmigt.
Valg af revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen)
i. Jacob Sonne vælges enstemmigt.
Eventuelt
a. Formanden foreslår udnævnelse af Lisbeth Giessing til Æresmedlem,
for hendes enestående arbejde som Idrætsudvalgsformand. Alle
klapper, og godkendes enstemmigt.
b. Bjarne mangler klubkammerater til om onsdagen. Bestyrelsen giver
fremover gratis kul til Grill, og ønsker at den legendariske salatbar
genoptages. Hvis medlemmer har lyst til at lave salat, må de endelig
sige til.
c. Jens ønsker at begyndere skal inddrages mere. Vi skal huske at hilse
og være velkommende. Så nye medlemmer bliver hængende.
d. Poul Erik reklamerer for Kilometerræs.
e. Rengøringsdame til klubben søges.
f. Claus Ratje inviterer til skitur i uge 5, 27. Jan - 3. Februar, 2018. Det
koster kun: Liste hænger i entreen, som ikke er bindende før juni.

10.
11.
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Commented [EH1]: Jens

g. Søs taler for gå/løbelørdag, den 3. Lørdag i hver måned i
vinterhalvåret.
Af klubbens medlemmer er 49 fremmødt.
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