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Referat fra den ordinære generalforsamling den 31. januar 2021.   
34 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
Mødet blev holdt digitalt via Zoom. 
 
1. Valg af dirigent:  

Poul Tradsborg blev valgt. 
Poul konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen afholdes dog 
ikke på den første søndag i februar som klubbens vedtægter foreskriver. 
Poul pointerer, at generalforsamlingen som besluttende organ har beføjelse til at beslutte, at 
generalforsamlingen lovligt kan afholdes søndag den 31. januar. Betingelsen for en sådan 
vedtagelse er, at der minimum er 10 deltagere, samt at forslaget vedtages med et flertal af de 
fremmødte, dog skal mindst 10 personer stemme for. 
 
Punkter fra debatten: 

• Flere udtrykker undren over den valgte dag 

• Gert Zinndorff forklarer baggrunden for at generalforsamlingen afholdes den 31. januar 
og ikke den 7. februar. 

• Hans Henrik Hansen ønsker ført til referat, at han ikke er part i spørgsmålet.  
 

Afstemningen bliver vedtaget med 32 stemmer for og 2 stemmer imod.  
Herefter kan generalforsamlingen afholdes lovligt.  

 
2. Valg af referent:  

Birte Svop blev valgt. 
 

3. Valg af 3 stemmetællere:  
Bestyrelsen havde valgt at afholde en digital afstemning forud for generalforsamlingen.  
Klubbens revisor Jens Winther har været den uafhængige repræsentant, der har verificeret 
afstemningens forløb og resultat. 
Kun tilmeldte til generalforsamlingen, har haft mulighed for at stemme.  

 
4. Formandens beretning:  

Formand Gert Zinndorff havde på forhånd udsendt sin beretning sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen og havde intet yderligere at tilføje. 
  
Beretningen blev godkendt via den på forhånd udsendte digitale afstemning med  
35 stemmer for og 3 blanke stemmer. 

 
5. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Kasserer Martin Boisen opsummerede de tidligere fremsendte detailspecifikationer og 

konkluderede, at klubbens økonomi er i god form og den økonomiske ballast danner et godt 

udgangspunkt for den kommende sæson. 

Klubbens MobilePay ordning er meget populær blandt medlemmerne og håndterer 95% af alle 

kontingentindbetalinger. 

Martin takkede de mange medlemmer der, i forbindelse med arrangementer eller arbejde 

omkring kajakdepotet, har udlæg for klubben. Der er et rigtig godt flow i aftaler om disse udlæg 

og den efterfølgende afregning for udlæggene. 
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Regnskabet blev godkendt via den på forhånd udsendte digitale afstemning med  
37 stemmer for og 1 blank stemme. 
 

6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer 
Forslag fra bestyrelsen:  ”§5 stk. 2 ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt 
før sæsonstart inden udgangen af første kvartal, så vidt muligt den sidste søndag i januar 
måned. Den endelige dato fastlægges af bestyrelsen.” 
 
De nye vedtægter blev godkendt via den på forhånd udsendte digitale afstemning med  
33 stemmer for, 1 stemme imod og 4 blanke stemmer. 
 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag 
Ingen ændringer fra bestyrelsen. 
Det forslag der var fremsat af Hans Henrik Hansen, blev før generalforsamlingen trukket 
tilbage. 
 

8. Forelæggelse af budget 
Kasserer Martin Boisen fremlagde bestyrelsens forslag til det tidligere fremsendte budget for 

2021. Budgettet er baseret på erfaringstal for 2020. 

Budgettet blev godkendt via den på forhånd udsendte digitale afstemning med  
35 stemmer for, 1 stemme imod og 2 blanke stemmer. 
 
En eventuel investering af en delmængde af klubbens kassebeholdning blev kommenteret af 

flere medlemmer. Herunder uklarhed om bestyrelsens formelle beføjelser i relation til 

kassebeholdningen. For at få dette afklaret, vil bestyrelsen bede DGI’s juridiske afdeling om en 

tolkning, så formalia er på plads. 

Uanset at denne afklaring med DGI foretages, vil det være naturligt at inddrage medlemmer 
der har særlige kompetencer i området, før en eventuel beslutning træffes. 
 

9. Fastsættelse af klubkontingent 
Bestyrelsen indstiller et uændret kontingent på 800 kr. 
 
Kontingentet blev godkendt via den på forhånd udsendte digitale afstemning med  
37 stemmer for og 1 blank stemme. 
 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valgt: 

a. Formand: Gert Zinndorff  
b. Bestyrelsesmedlem: Gert Larsen 
c. Bestyrelsesmedlem: Per Frandsen 

 
Da der ikke meldte sig andre kandidater til formandsposten og de to bestyrelsesposter på 
generalforsamlingen, blev den på forhånd afholdt digitale afstemning på formanden og de fire 
opstillede kandidater gældende. 
 

11. Valg af suppleant til bestyrelsen 
Valgt: 
Suppleant: Ole Lidegaard  
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Valg af revisor 
Valgt: 
Revisor: Jens Erik Winther 
Revisor suppleant: Tine Bundgaard Husum  
 
Da der ikke meldte sig andre kandidater til suppleant til bestyrelsen samt revisor på 
generalforsamlingen, blev den på forhånd afholdt digitale afstemning gældende. 
 
Revisor suppleant Tine Bundgaard Husum samtykkede på generalforsamlingen til at fortsætte. 

 
12. Eventuelt 
Et sammendrag af debatten på denne første digitalt afholdt generalforsamling i klubben: 

• Der var forskellige synspunkter på hvordan den digitale generalforsamling blev grebet an: 
o undren over hvorfor man har foretaget afstemninger før generalforsamlingen. 
o opfordring til indsamling og motivering for opstilling af de forskellige kandidater til 

bestyrelsen 
o det var ærgerligt at den enlige kvinde på valg ikke blev valgt  

• Anvendelse af klubbens frie midler: 
o Gert Zinndorff luftede en ide om at indrette fælles omklædning og badefaciliteter 

med badeklubben Isbjørn 
o Der var flere positive tilkendegivelser for den ide 
o Nogen foretrækker at klubben får sine egne badefaciliteter 

• Olav takkede for sin tid i bestyrelsen. Han nævnte at bestyrelsen var uafklaret i forhold til en 
eventuel investering af klubbens frie midler. 

• Jytte takkede også for sin tid i bestyrelsen. Hun anbefalede samtidig en direkte tråd fra 
bestyrelsen til aktivitetsudvalget, som Jytte har været tovholder på. 

• Flere udtrykte tak til Jytte og Olav for deres arbejde i bestyrelsen! 

• Gert Larsen opfordrede medlemmerne til at melde ind med gode ideer og opfordrede 
samtidig Jytte til at fortsætte i aktivitetsudvalget. 

• Flere vare enig med Gert og opfordrede Jytte til at fortsætte i aktivitetsudvalget. 

• Der blev endvidere opfordret til afholdelse af et medlemsmøde når forsamlingsforbuddet er 
hævet, hvor klubbens aktiviteter kan drøftes frit. 

• Der blev også opfordret til at komme ud og ro, have det sjovt, spise nogle muslinger og hvad 
man ellers kan finde på, når denne coronatid er ovre! 

 
Formanden Gert Zinndorff rundede af med at takke generalforsamlingen og de afgående 
bestyrelsesmedlemmer Jytte og Olav for deres arbejde i bestyrelsen. Samtidig bød han de to nye 
bestyrelsesmedlemmer Gert og Per samt den ny suppleant Ole velkommen. 
Når vi ved hvor mange der har betalt kontingent om en uges tid, ved vi hvor mange nye 
medlemmer der bliver plads til i klubben i år.  
Formanden glæder sig til, at vi igen kan bruge vores klublokale og se hinanden i øjnene face to 
face! 

 
Dirigent 

 
______________________________ 

Poul Tradsborg 


