Referat
Generalforsamling i Kajakklubben Strømmen

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 14 – 17 – i Østergades Forsamlingshus
Østergade 33 i Middelfart
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
• Uddeling af Egon Dyg pokalen
4. Bestyrelsens herunder underudvalgs beretning for det forløbne år
• Aktivitetsudvalg
• Børn og unge / Kajakudvalg
• Hus og materiel
• Idræt
• Information
• Instruktør
5. Det reviderede regnskab fremlægges
6. Godkendelse af skitseforslag (byggeprojekt fase 2), vedr. totalrenovering af det eksisterende
klubhus til godkendelse
• Se bilag – Skitseforslag
• Forslag til ændring af indretning for nyt klubhus
7. Fastsættelse af kontingent
• Indkommet forslag – Kontingent for private kajakker.
8. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år
• Kontingentstigning
9. Valg af formand – vælges hvert år
Claus Svenningsen genopstiller ikke
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ikke på valg :
Simon Kristensen, Lise Lautrup, Martin Broberg
På valg 3 stk.:
Jette Stenstrup (kasserer – genopstiller)
Janus Lind (informationsudvalg, genopstiller ikke)
Søren Egebjerg (genopstiller)
Suppleanter på valg:
Thorkild Christensen (genopstiller ikke) og Bjarne Rasmussen (genopstiller ikke)
11. Valg af revisorer
Anders Sørensen – er på valg
Christian Alnor – ikke på valg
12. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Ingolf Pennerup. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidig indvarslet og dermed lovlig indkaldt.
Ad 2 Valg af referent og valg af stemmetællere
Som referent valgtes Preben Højte
Som stemmetællere valgtes Ketty Jensen, Per Mayntzhusen, Bent Boisen og Emily Nielsen
Under dette punkt bad Claus Kolbe om ordet og bekendtgjorde, at han trak hans ellers
stillede forslag nr. 1 vedr. alternativ indretning af nyt klubhus tilbage, således der herefter
alene resterede 1 alternativ til skitseforslag som stillet af bestyrelse og byggeudvalg.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at den fremsendte dagsorden var blevet ændret. Den
reviderede dagsorden blev fremlagt. Ændringerne gik på rækkefølgen af afstemning(er) vedr.
klubhusbyggeri.
Denne ændring blev ledsaget af en kommentar fra salen om, at den det fremlagte materiale
ikke var i overensstemmelse med vedtægterne.
Dirigenten meddelte, at man lyttede til de fremførte indvendinger, men valgte at fortsætte
med den reviderede dagsorden og tilføjede som svar, at selve økonomien selvfølgelig skal
klarlægges inden man stemmer om den videre proces.
Ad 3 Bestyrelsens beretning, uddeling af Egon Dyg Pokalen
Da Claus Svenningsen har valgt at fratræde som formand forud for generalforsamlingen
fremlagde Simon L. Kristensen i sin egenskab af fungerende formand bestyrelsens beretning.
Det har været en spændende periode det seneste år med mange store beslutninger.
Kajakhuset er ved at være færdig. Der har været en masse socialt samvær og der er roet en
masse km. Vejrguderne har i sæsonen været lidt imod os i år, så derfor slog vi ikke antal
roede km. fra 2018. Der har været god tilslutning til forskellige arrangementer. Der har været
rigtig gode placeringer til nogle af klubbens medlemmer i forbindelse med DM og andre
store stævner.
Kommunen er godt i gang med at gennemføre marinaprojektet, og vores broer er nu
monteret. Derfor håber vi servicekajen/overgangen til vores broer bliver helt færdige inden
sæsonen starter. De nye marinaplaner gør, at vi kommer til at ligge meget mere centralt i
marinaen.
Simon afsluttede sin beretning med at tildele Egon Dyg pokalen til Hagbart Knudsen, som
følge af hans mangeårige arbejde for klubben.

Ad 4 Bestyrelsens herunder underudvalgs beretning for det forløbne år
Aktivitetsudvalget v. Martin Broberg
Der har været en mængde arrangementer i årets løb med god tilslutning. Havnens dag blev
dog aflyst, som følge af Middelfart Sejlklub aflyste deres deltagelse. Hans Havgaard har valgt
at udtræde af udvalget. Annemarie Petersen og Ole Mortensen er indtrådt i udvalget. Hvis
man har lyst til at give en hånd med, er man velkommen til at kontakte en i udvalget.

Børn og unge / Kajakudvalg v. Simon L. Kristensen
Simon rettede en stor tak til instruktørerne for at holde godt gang i udvalget. Der har været
afholdt ture i bl.a. Nyborg, hvor man har prøvet surf-ski.
Det har været et stille år for kajakudvalget. Man har for et symbolsk beløb indkøbt en firer.
Den gamle firer er videregivet til kajakklubben i Føns.
Hus og materiel v. Søren Egeberg
Søren Egeberg kunne berette om, at kajakreparation er overstået.
Nye toiletter på dame og herre-toiletter. God aktivitet i forbindelse med aktivitetsdag.
Der har være en del problemer med kloakafløb. Ny varmeinstallation med solfanger er
installeret.
Det nye kajakhotel bliver først malet næste år.
Idræt v. Pernille Stenum
Pernille berettede om, at onsdags-handicap er overført til Idrætsudvalget. Hun opfordrede til
at viderebringe informationer til idrætsudvalget, hvis man hører om nye kajakløb man gerne
vil deltage i.
Hun opfordrede til at man benytter motionsrummet mere for at hindre skader, eller for at
bibeholde den fra sommeren opnåede gode form hen over vinteren. Man må meget gerne
logge sig på rokortet, når man benytter rummet, så udvalget kan se hvor meget det bliver
brugt. Derved får udvalget en idé om, hvor meget slidtage der påføres maskiner og andet.
Man forventer at benytte fitnessrummet på Middelfart Gymnasium også i det kommende år.
Der har fra klubbens side været deltagelse ved Dalsland kanot og DM med gode resultater.
Generelt har der været rigtig god deltagelse i havneræs den første søndag i måneden fra
november til marts.
Tak til Torkild, Brian og Jette for at lave et nyt koncept til handicap-roningen.
Grundet ombygning af marinaen vil der blive lavet lidt om på handicapløbene om onsdagen.
Der er et ønske om at indrette motionsrummet til cirkeltræning for mixede hold på tværs af
kajaktyper og aldersgrupper.
DKF har en låne pakke af surf-ski, så Strømmen låner en pakke med virkning fra uge 39 2020.
Tak til Hans for at organisere affaldsindsamling langs Fænøsund.
Information v. Janus Nielsen
Omdrejningspunkterne for informationsudvalget har været Klubblad, hjemmesiden og
sponsorgruppen
Klubbladet er blevet moderniseret i løbet af det seneste år – nu med flere billeder, så det
forhåbentligt er mere spændende at læse.
Sponsorgruppen har ligget lidt underdrejet grundet arbejde med byggeprojektet. Der har
mest været søgt støtte til mindre projekter.
Instruktør v. Lise Lautrup
Der har i seneste sæson været 3 begynderhold – to i hav og et i tur-kajak. Havholdende var
lidt hæmmede af ikke at kunne ikke komme i svømmehal med begynderne, da
svømmehallen skulle repareres. Stor ros til instruktørerne, som har lovet at være klar til de
nye hold i sæson 2020.
Der har været afholdt førstehjælpskursus i foråret for primært instruktørgruppen og
sekundært for øvrige medlemmer.
I efteråret og hen over vinteren har der været tirsdagsteknik – efter jul var det med yoga i
stedet for teknik. Det fortsætter til udgangen af marts, så man kan stadig nå at deltage.

Der har været afholdt omskolingskurser og dage i svømmehallen, hvor man kunne øve rul og
redninger.
I januar var der koldtvandskursus med deltagelse af 18 kursister. Det kan anbefales, specielt
hvis man ikke har prøvet det endnu.
Stor tak til reparationsholdet.
Planerne er lagt for de nye begynderhold med infoaften d. 31. marts 2020.
Der afholdes førstehjælpskursus igen d. 19. og 26. marts 2020.
Det er lavet en aftale med Intersport omkring nyt klubtøj. Det kan bestilles, afhentes og
betales hos Intersport Middelfart.
Ad 5 Det reviderede regnskab fremlægges
Kasserer Jette Stenstrup fremlagde regnskabet for 2019, udvisende et underskud på driften
på DKK 210.485 mod et budgetteret overskud på DKK 219.611. Den store forskel skyldes udgiftsføring af
første rate på byggeri af kajakhotel på 604.686 DKK.
Egenkapitalen var pr. statusdagen positiv med DKK 1.206.423 DKK.
Der har været lidt færre begyndere i 2019 i forhold til 2018.
Klubben har modtaget 44.000 DKK fra kommunen i lokaletilskud, hvilket var uventet. Samlet tilskud fra
kommunen blev herefter 84.000 DKK.
Der henvistes i øvrigt til det tidligere fremsendte regnskab.
Det gamle bådehus har været forsikret via kommunen. Kommunen har nu meddelt, at klubben
fremadrettet selv kommer til at forsikre bådehusene. Derfor skal der tegnes forsikring på både det nye og
gamle bådehus.
Alle udvalg har været meget sparsommelige i 2019
Der blev rejst et spørgsmål fra salen omkring de faldende indtægter vedr. gæsteroning.
Kassereren oplyste det skyldtes færre gæsteroere og ikke at folk har glemt at betale.
Der blev ligeledes rejst et spørgsmål fra salen angående den forpligtelse der er indgået vedr. bygning af
kajakhotellet, hvorvidt den bør fremgå af regnskabet og hvorvidt man forventer at holde sig inden for
rammerne.
Det oplystes fra bestyrelsen, at man forventer det holdes inden for de planer der er lagt.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 6 Godkendelse af skitseforslag (byggeprojekt fase 2), vedr. totalrenovering af det eksisterende
klubhus til godkendelse
Flemming Larsen fremlagde byggeprojektet i den form, som bestyrelse og byggeudvalg foreslog det
godkendt.
Det var samme version, som der blev præsenteret på de to sidste informationsmøder i klubben. Det helt
overordnede mål med indretningen har været at tilgodese flest mulige medlemmer i klubben.
Byggeudvalget er nedsat af bestyrelsen og udvalget består af Bjarne Rasmussen, Søren Egeberg, Simon L.
Kristensen og Martin Broberg fra bestyrelsen samt Ingolf Pennerup, Flemming Larsen og Mogens Erlangsen.
Udvalget har brugt en stor del af sin energi på at informere medlemmerne løbende omkring byggeriet ved
bl.a. at afholde informationsmøder og ved at lægge forskellige informationer frem i klubben.
Skitseforslaget som det forelå er præget af de fastlagte byggelininjer og retningslinjer fra kommunen i
øvrigt.
Det er bl.a. et krav fra kommunen, at bygningen skal overholde BR 2018 (Bygningsrelement) som
indbefatter fastlægning af højdekoter, isolering, flugtveje og andet. Endvidere er man nødt til at tage sig i
agt for den pilotering som bygningen i dag hviler på.
Byggeudvalget har under hele udarbejdelsen af skitseforslaget rådført sig med både DGI-arkitekter og frie
arkitekter.

Alle gulve, vægge og kloak forhold vil være nye når byggeriet står færdig. Der vil være gulvvarme og bedre
ventilation, så indeklimaet vil blive optimeret væsentligt i forhold til dag.
Der fremkom en kommentar fra salen om, at bestyrelsens forslag ikke er i overensstemmelse med den
vision og strategi der blev vedtaget 22.02.2015, da motionsrum blev nævnt som pkt 5.b under ”Ønsker om
forbedring af klubhus og de fysiske rammer” i visionen i forhold til en række prioriteringer.
Indsat af bestyrelsen: Link til visioner og Strategi fra 2015
Til det svarede byggeudvalget, at visionen er retningsgivende for hvilke mål man ønsker at stile efter og
man herudover har være i dialog med medlemmerne på informationsmøder undervejs, så man har forholdt
sig til begge dele.
Flemming Larsen kunne endvidere bekræfte, at projektet er mundtligt godkendt af ”Plan og byg” samt
”Sekretariat, Kultur og Fritid” i Middelfart kommune.
Klubben kan overtage huset fra kommunen til nul kr. hvis ombygningen gennemføres som skitseret (nybyg).
Der en lille sandsynlighed for, at klubben kan få en kommunegaranti allerede i 2020 og en større
sandsynlighed for at vi kan få en kommunegaranti i 2021.
Hvis klubben ikke foretager ombygning af huset i en sådan grad, at det betegnes som ’nybyg’, vil
kommunen fortsat eje bygningen. Når kajakkerne flyttes ud af klubhuset må vi ikke ændre benyttelse af de
derved ledige rum uden kommunens godkendelse.
Hvis der vedtages et byggeprojekt, som skitseforslaget eller som det alternativt foreslåede projekt, mangler
der myndighedsgodkendelse og der skal laves et udbudsmateriale. Bestyrelse og byggeudvalg vil anbefale,
at det bliver lavet nu, da det ligger i frisk erindring hos byggeudvalg, rådgivere m.v. Dette for man så kan gå
i gang, når økonomien falder på plads.
Det vil varer ca 1 år at lave udbudsmateriale, indhente myndighedsgodkendelser og gennemføre selve
byggeprocessen.
Bestyrelse og byggeudvalg mener det fremlagte forslag vil give gode rammer for klubbens videre liv.
Flemming fremlagde økonomien i byggeriet og henviste til vedtagelsen fra generalforsamlingen sidste år,
hvor bestyrelsen blev bedt om at gå videre med projektet til 4,6 mio kr.
Der blev lejlighed til at stille spørgsmål til og kommentere på skitseforslaget fra forsamlingen.
Gitte Karlshøj og Claus Kolbe motiverede herefter det alternative forslag til indretning, som foreslået af
Claus Kolbe.
Forslaget reserverer flere kvm til motionsrum og færre til opholdsrum og gangareal, så der er bedre plads
for flere medlemmer til at forebygge skader, så vi alle kan komme på vandet når sæsonen starter.
Claus Kolbe præciserede, at det er ændringsforslag nr. 2 man gerne vil bringe til afstemning.
Ændringsforslag nr. 1 er trukket tilbage.
Der blev lejlighed til at stille spørgsmål til og kommentere på ændringsforslag nr. 2.
Der blev herefter holdt en kort pause

Efter pausen fremlagde den fungerende formand Simon L. Kristensen et forslag til afholdelse af en
ekstraordinær generalforsamling d. 15. november 2020 med det formål, at byggeudvalget i den
mellemliggende periode
-

vil tage klubbens forskellige interessefællesskaber i ed, for at justere skitseforslag til ombygning af
eksisterende klubhus
vil arbejde mod en skriftlig myndighedsgodkendelse til det justerede skitseforslag
vil kalkulere og beskrive økonomien i det justerede skitseforslag

Det skal bemærkes, at kalkulation og beskrivelse af økonomi ikke kan kalkuleres ned til mindste detalje,
men der må forventes en margin på 2 – 3 hundrede tusinde på det samlede projekt, da alt ikke kan
forudses på dette stadie.
Alle interessefællesskaber såvel som enkeltinteresser opfordres derfor til selv at tage kontakt til
byggeudvalget i fald man ønsker at påvirke det justerede skitseforslag.
På den ekstraordinære generalforsamling den 15. november 2020 skal der derfor stemmes for eller imod
det justerede skitseforslag. Stemmes der for det justerede skitseforslag vil bestyrelsen igangsætte
gennemførelsen af byggeriet når:
-

der er opnået nødvendig kommunegaranti
der er opnået nødvendig finansiering.

Ad 7 Godkendelse af igangsætning af byggeri mht. totalrenovering af eksisterende klubhus under
forudsætning af godkendelse fra Middelfart Kommune inkl. Forhøjelse af kontingent.
Bestyrelsen har grundet udskydelse af vedtagelse omkring byggeri til den ekstraordinære generalforsamling
også besluttet, at fastholde kontingentet på det nuværende niveau.
Under dette punkt blev også behandlet indkommet forslag vedr:
Kontingent for private kajakker
Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstiller Jens Wørtzner. Til information for
forsamlingen motiverede han dog sit forslag og der blev lejlighed til at stille spørgsmål til og kommentere på forslaget fra forsamlingen.

Ad 8 Bestyrelsens planer og budget for det kommende år
Budgettet for 2020 uden kontingentstigning blev gennemgået af Jette Steenstrup.
Renteudgifter og afskrivninger på ny bådhal/kajakhotel er alene indregnet med 3/4 år da lån først forventes
etableret i 2. kvartal 2020.
Der er i planen indarbejdet ekstra vedligeholdelsesudgifter på eksisterende klubhus, da klubben selv skal
afholde udgifter hertil, når / hvis man overtager klubhuset fra kommunen. Disse ekstra omkostninger vil
blive udskudt grundet beslutning om udskydelse af byggeri.
Budget og planer blev herefter godkendt.

Ad 9 Valg af formand – vælges hvert år
Claus Svenningsen genopstillede ikke.

Flemming Larsen stillede op som formand og han fik på opfordring fra salen mulighed for at
motivere sit kandidatur.
Flemming vil gerne arbejde for, der er plads til alle og en klub, hvor mange er med til at løfte
de forskellige opgaver.
Det er ikke bestyrelsen der skal køre klubben, men bestyrelsen skal lytte til medlemmerne og
lægge linjerne herefter.
Vi skal have lidt mere struktur og åbenhed på hverdagen i klubben.
Vi skal have så få regler som muligt – selvfølgelig skal vi behandle både materiel og hinanden
godt.
Bestyrelsesarbejdet skal synliggøres for klubbens medlemmer. Det må ikke være en ’jer’
(medlemmer) og ’os’ (bestyrelse) – vi skal være fælles om klubben og lytte til hinanden.
Dirigenten forespurgte om der var flere kandidater til formandsposten og da dette ikke var
tilfældet blev Flemming Larsen valgt som ny formand for Kajakklubben Strømmen, uden
skriftlig afstemning.

Ad 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:
Jette Stenstrup (Kasserer – genopstillede)
Janus Lind (Informationsudvalg, genopstillede ikke)
Søren Egebjerg (Genopstillede)
Annette Hvenegaard ønskede at stille op til bestyrelsen
Annette fik lejlighed til at motivere sit kandidatur. Der var lejlighed til at stille spørgsmål til Annette og
hendes kandidatur.
Dirigenten forespurgte om der var flere kandidater til bestyrelsen. Da dette ikke var tilfældet kunne
dirigenten konstatere, at man havde de kandidater der skulle bruges, hvorfor Jette Stenstrup, Søren
Egebjerg og Annette Hvenegaard blev valgt til bestyrelsen uden skriftlig afstemning.
Suppleanter på valg
Thorkild Christensen (Genopstillede ikke)
Bjarne Rasmussen (Genopstillede ikke)
Der skulle bruges to kandidater og Linda Hansen stillede sig til rådighed som 1. suppleant og Ketty Jensen
stillede sig til rådighed som 2. suppleant
Der var ikke yderligere kandidater til posterne som suppleanter, hvorfor Linda Hansen blev valgt som 1.
suppleant og Ketty Jensen blev valgt som 2. suppleant uden skriftlig afstemning

Ad 11 Valg af revisorer
Anders Sørensen – var på valg
Christian Alnor – var ikke på valg
Christian Alnor var ikke på valg, men havde valgt at trække sig grundet udmeldelse af klubben. Han har
indvilliget i at fortsætte som revisor indtil næste år i fald der ikke kunne findes en afløser.
Forsamlingen enedes om, at Christian Alnor er revisor indtil han har meldt sig ud og han ikke kan fortsætte
som revisor efter denne dato.

Anders Sørensen blev genvalgt som revisor uden modkandidat og Ove Lau stillede sig til rådighed som
suppleant og indtræder som klubbens revisor, når Christian Alnor udmelder sig af klubben.

Ad 12 Eventuelt
Flemming Larsen gav en status på marina byggeriet.
Det kommer en periode fra 23. februar til 4. april, hvor man kan komme med ønsker til kajakplacering i det
nye kajakhotel. Der vil blive tage hensyn til specielle behov. Der ligger yderligere info omkring dette emne
under byggeudvalget på hjemmesiden.
Flemming bad referenten om, at det specificeres nøje i referatet hvilke aftaler og beslutninger der er
vedtaget omkring klubhusbyggeriet.
Dirigent og den indtil generalforsamlingen fungerende formand takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde i bestyrelsen.
Dirigenten takkede endvidere alle instruktørerne for deres arbejde med begynderhold og andet.
Efter alle havde haft lejlighed til at ytre sig under eventuelt, kunne Ingolf Pennerup erklære
generalforsamlingen 2020 for afsluttet.

Dirigent:

Referent:

Ingolf Pennerup

Preben Højte

