
 70. Generalforsamling i Holte Kano- og Kajakklub. 

Torsdag den 22 maj kl 19.30-22.00 (ca.) i HKK’s klubhus,  
Frederikslundsvej 41A, 2840 Holte. 
 I løbet af mødet serveredes kaffe og hjemmebagt kage med flag. 
 
Til stede: Der var 47 stemmer i kraft af 22 fremmødte medlemmer. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af driftsregnskab og status for 2007.  
4. Planer for aktiviteter indtil næste generalforsamling 
5. Hushævning  
6. Fremlæggelse af budget, herunder godkendelse af næste kalenderårs pladsleje og kontingent. 
7. Valg af bestyrelse.   
8. Valg af revisor 
9. Indkomne forslag.  
10. Eventuelt 

 
Ad 1.  Peter Bøggild blev bragt i forslag af bestyrelsen og valgtes enstemmigt til dirigent. Han kon-
staterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Spurgte, om nogen havde indvendinger 
mod, at regnskabet var lagt på hjemmesiden samt fremlagt på generalforsamlingen istedet for at 
komme ud med posten. Dette var ikke tilfældet.  
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning. Preben Sørensen leverede en oversigt over årets begivenheder. Efter 
bestyrelsens tiltræden i maj 07 var komputersystemet ændret og medlemskartoteket delvist overgået 
til Microsoft Excel, et arbejde, som var påbegyndt af den tidligere bestyrelse. Hjemmesiden var 
kommet på web-hotel ved medlem Leif Boldings kyndige bistand og har i nyt flot design fået en 
god modtagelse hos medlemmerne. Mere langsigtet ønsker bestyrelsen, at hele medlemskartoteket 
skal køre på hjemmesiden – hertil har såvel Leif som Jakob Outzen lovet at bistå os. I løbet af 
sommeren var vandstandsproblemerne så akutte, at bestyrelsen besluttede at stile mod en hævning 
af klubhuset og begyndte de tekniske sonderinger. Der blev med kort varsel afholdt en botanik-sejl-
tur i august. Der var som vanligt arbejdsdage i september, og blandt de større opgaver var fremstil-
ling af et par nye porte. Ved nytårstide meddelte formanden Peter Dahl Vestergaard, at han var for-
hindret i at fortsætte hvervet på grund af andre påtrængende arbejdsopgaver, og bestyrelsen måtte 
midlertidigt rekonstituere sig med Preben Sørensen som repræsentativ formand og Anne Lassen 
som formand i økonomiske anliggender. I denne kapacitet havde Preben Sørensen deltaget i DGI’s 
årsmøde og møde i Rudersdahls Idrætsråd. Medlems- og sejlstatistik meddeltes ved formanden og 
sekretær Hanne Rasmussen. HKK havde på generalforsamlingstidspunktet 136 medlemmer, med et 
tyngdepunkt i aldersgruppen 50-60. Der har i det forløbne år været en tilgang på 11 medlemmer og 
en afgang på 6. Sejlstatistikken viser, at klubbådene bliver brugt flittigt, hvorimod nogle af de 
private både sejler meget lidt. Særligt bekymrende er et gradvist fald over de sidste 10 år på 
brugshyppigheden på de bedste pladser i bådehuset (a-pladser). Generalforsamlingen tog disse 
oplysninger til efterretning. Formandens beretning blev godkendt. 
 
Ad. 3 Kassereren berettede, at to kajakker og en kano var købt som medlemsbåde for ialt 32000 kr. 
Anden ekstraordinær udgift var den nye bærbare komputer ca. 10000 kr. En indtægt ud over det 



sædvanlige var et honorar fra DSB for at benytte klubhuset i en reklame, 6000 kr. Regnskabet blev 
godkendt. 
 
Ad 4. Formanden opridsede planerne for det kommende år. 
Juni 08. Et nyt initiativ skal være en ny-medlemsaften, hvor de senest tilkomne medlemmer 
inviteres til en oplysningsaften om klubfaciliteter, klubkultur, og bydes på et let måltid. 2 juni 2008 
Desuden afholdes en botanik-sejltur igen iår, denne gang lige efter St. Hans, den 25 juni. Mere om 
dette arrangement på hjemmesiden og på opslag i klubhuset. 
Selve St. Hans sker der ikke noget på bestyrelsens initiativ, men medlemmer opfordres selv at 
organisere noget indbyrdes. 
Derudover planlægges arbejdsdage i september, standerstrygning og juleafslutning i december, 
standerhejsning og forårsarbejdsdage efter vanlig skik. 
 
Ad 5. Detaljer vedrørende planerne for hushævning: 
Man forestiller sig, at huset skal hæves på luftpuder, hvorefter der skydes I-jern in under huset. Det 
er tanken, at dette skal udføres af medlemmer, idet selve hævningen anses for relativt risikabel for 
bygningen, og ingen entreprenør har lyst til at garantere mod skader. Derimod påtænkes en 
tømrerentreprise til optagning og lægning af gulve mv. Der udspandt sig en diskussion om 
mulighederne for at trække på medlemmers arbejdsindsats, og der lød fra flere sider advarsler mod 
at stille for store forventninger. I realiteten har de fleste medlemmer travlt med egne hjem og 
arbejde. På forslag fra Lissen Haugwitz blev det vedtaget, at evt. ekstraordinære arbejdsdage for 
medlemmer skulle honoreres som de ordinære, med 200 kr. Der var dog ikke stemning for et forslag 
om at hæve honoraret, idet det naturligt også måtte påvirke depositummet. 
Nogle indhentede overslagspriser: Jern, 25.000 kr, puder 100.000, tømrer 1.000.000 
Finansiering gennem fonde, evt. offentlig kautionering for låntagning, kulturudvalget vil måske 
bidrage.  
 
Ad 6. Budgettet blev forelagt. Idet evt. byggeudgifter ikke er indregnet, fremviste det ikke noget 
væsentlige udsving i forhold til sidste år, og kontingenter og afgifter holdes i ro. Blev godkendt. 
 
Ad 7. Valg af bestyrelse. 

Den afgående bestyrelse har ønsket at udvide bestyrelsen, i lyset af de forestående, 
større opgaver. Formandsposten var ekstraordinært vakant. Desuden var kasserer og 
materialforvalter samt en suppleant ordinært på valg. Bestyrelsesmedlem Kim 
Vinholt ønskede ikke at fortsætte med henvisning til sit helbred. Ikke på valg var 
sekretær og anden suppleant.   

Jørn Kierkegaard blev bragt i forslag som formand. Valgt. 
Kasserer Anne Lassen genvalgtes som kasserer. 
Materialforvalter Johnny Truelsen genvalgtes, men som menigt bestyrelsesmedlem. 
Suppleant Preben Sørensen genvalgtes, nu som materialforvalter 
Desuden nyvalgtes  
Preben Kofoed-Hansen, 
Flemming Møldrup og 
Henning Elton Jensen som bestyrelsesmedlemmer/suppleanter 
 
HKK’s bestyrelsen har derefter følgende sammensætning: 



Formand Jørn Kierkegaard, Kasserer Anne Lassen, Sekretær Hanne N. Rasmussen, 
Materialforvalter Preben Sørensen og flg menige bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter: Lissen 
Haugwitz, Preben Kofoed-Hansen, Johnny Truelsen, Flemming Møldrup og Henning Elton Jensen. 
 
Vi takkede derefter afgående bestyrelsesmedlem Kim Vinholt for en flot indsats. 
 
Ad 8. Frede Bak genvalgtes som revisor. 
 
Ad 9. Indkomne forslag drejede sig om navngivning af både og var derfor strengt taget ikke 
generalforsamlingsspørgsmål. Der var dog tilfredshed med navnene.  
 
Ad 10. Under eventuelt fremkom flg forslag: 

- En telefonliste, fx opslået på hjemmesiden eller i klubhuset. Det var en god ide, syntes 
mange, men der var også tilslutning til, at listen skulle fremkomme på medlemmernes eget 
initiativ, og kun rumme navne på personer, som selv havde valgt at stå på den.  

- Flere fælles sejlture, enten arrangeret af bestyrelsen eller på medlemmernes egne initiativer.  
- At bestyrelsen, evt. med et par kyndige medlemmer, tager initiativ til at opdatere 

vedtægterne. Dirigenten anbefalede at bestyrelsen ved lejlighed stiller forslag, som kan 
bringe vedtægterne i harmoni med de nye elektroniske kommunikationsmuligheder. 

- At der skabes mere debat og kontakt via hjemmesiden.  
- At man fjerner askebægeret i toiletrummet, evt. ved førstkommende arbejdsdag. 
- At medlemmerne sender sekretæren deres email-adresser, og husker at melde flytning af den 

eller postadressen. 
 
 
Referatet godkendt.                                                                  ............................................. 
                                                                                                        Jørn Kierkegaard 
 
 
.............................................                                                    .............................................. 
      Anne Lassen                                                                              Lissen Haugwitz 
 
 
.............................................                                                    .............................................. 
    Hanne N. Rasmussen                                                                    Johnny Truelsen 
 
 
..............................................                                                   .............................................. 
       Preben Sørensen                                                                     Henning Elton Jensen 
 
 
..............................................                                                   .............................................. 
   Preben Kofoed-Hansen                                                                Flemming Møldrup 
 
 
 


