
 

Referat af 73. Generalforsamling i Holte Kano- og Kajakklub. 
 
Tirsdag den 17 maj kl 19.30-22.00 (ca.) i HKK’s klubhus, Frederikslundsvej 41A, 2840 Holte.  
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning: Godkendelse af driftsregnskab for 2010 og status  
4. Planer for aktiviteter indtil næste generalforsamling 
5. Sekretærens beretning 
6. Fremlæggelse af budget for 2012, herunder godkendelse af næste kalenderårs pladsleje og 

kontingent 
7. Valg af bestyrelse   
8. Valg af revisor 
9. Indkomne forslag  
10. Eventuelt 

 
1. Formand Henning Elton Jensen bragte Peter Bøggild i forslag som dirigent. Forsamlingen 

tilsluttede sig, og PB modtog valget. Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. Imens gjordes fremmødet op: Ialt 26 medlemmer. 

2. Formandens beretning:  
a. Sejlsæsonen har været stærkt præget af stor forekomst af vandpest i søen. En 

repræsentation fra HKKbestyrelsen har deltaget i møder med de øvrige sejlklubber og 
kommunen, hvilket medførte, at der nedsattes et underudvalgt, nu kaldet partnerskabet 
Storekalv. Resultatet af deres undersøgelser ligger på hjemmesiden. Det er besluttet, at 
der skal skaffes en entreprenør til grødeskæring, hertil søges midler fra diverse fonde. 
Det afklippede skal samle i bure til vands, idet Naturstyrelsen ikke ønsker, at noget skal 
fjernes fra søen. Kommunden yder ca ½ mio. Dette forventes at ske i begyndelsen af 
juni, men opgaven er stor, idet der er tale om ca. 56 ha., og ingen har erfaring med 
oprensning af rankegrøde i så store vandmasser. Man vil koncentrere sig om nogle 
sejlrender, som muliggør klubbernes benyttelse af søen. Tillige vil der blive udlagt 
flydespærringer. Kanokorridoren langs Storekalvs sydbred, syd om vandskiklubbnes 
bane, som også er delvist tilgroet med tagrør, vil blive ryddet for vanskiklubbens 
bekostning. Bestyrelsen i HKK søger opbakning til at indkalde en ekstra arbejdsdag, for 
eventuelle opgaver i forbindelse med oprensningen af søen.  

b.  Formanden konstaterede flot fremmøde til arbejdsdagene, hvor der var blevet udført en 
mængde vedligehold, bla af klubbådene. Slidsker er blevet færdiggjort og tjener både til 
ilandtagning af både og som bølgebrydere. 

c. Standerstrygning foregik efter traditionen første søndag i advent og traditionen tro var 
der for meget mad.  

d.  Foranlediget af, at påsken i 2011 faldt så sent, blev standerhejsning afholdt en søndag 
omkring forårsjævndøgn. Udover den officielle indvielse af sejlsæsonen var der også et 
førstehjælpsprogram med to repræsentanter for brandvæsenet. Det var gode instruktører 
og et givende arrangement.  

e. Svømning afholdes hver tirsdag 20.30-22 og hver fredag 20-22. 
f. Af andre arrangementer blev der afholdt en stjernekigger-aften v. Finn Rasmussen. 

Aftenen var en god oplevelse for de få fremmødte, vejret var pragtfuldt og himlen 



perfekt. En svampetur i september blev aflyst på grund af manglende interesse og dårligt 
vejr. 

g. Klubbens affaldsstativer er efter forhandlinger med renholdningsselskabet flyttet over til 
roklubbens område. Indtil videre har dette være problemfrit. 

h. Bestyrelsen imødeser en reparation af den ene side af klubhustaget, idet de senere års 
lapninger ikke længere findes tilstrækkeligt og hensigtmæssigt. 

i. Som afslutning var ordet frit for kommentarer til formandens beretning. Der var 
spørgsmål om vandpesten, hvorfor så meget, hvorfor skal det afklippede i bure, og hvor 
skal burene anbringes. Hertil svarede formanden, at ingen helt kan forklare den 
pludselige opblomstring, men den kan hænge sammen med den større sigtbarhed i 
vandet, som er kommet efter de senere års rensning. Burene skal anbringes, hvor der er 
længst muligt til beboede og trafikerede steder, da det forventes at komme til at lugte. 
Der var spørgsmål om, hvordan tagreparationen skal foregå. Materialforvalteren fortalte, 
at en sagkyndig havde vurderet, at en fuld overdækning af eksisterende tag med nyt 
tagpap ville gøre taget tæt og holdbart.  
 

 
3. Kassererens beretning. Indtægterne i det forgangne år fra kontingenter har været stabile, men 

der var ekstraordinært mange nye medlemmer og dermed indtægter fra indmeldelsesgebyrer. 
Renteindtægter for indeståender i bankerne var derimod lave på grund af krisetiderne. At den 
aflagte ejendomsskat var ualmindeligt lav i regnskabsåret skyldes en skæv opkrævning. Der har 
været relativt få anskaffelser i året, sammenlignet med 2009. Regnskabet godkendtes. 

a. Spørgsmål fra salen om bankforbindelsen. Kassereren meddelte, at der være to, dels en 
bankkonto, dels en giro konto. Formanden udtalte, at klubbens penge anbringes efter 
størst mulig sikkerhed, selvom lidt større renteindtægter nok kunne opnås med mindre 
solide bankforbindelser. 
 

4. Planer for sæsonens arrangementer.  
a. Nyt medlemsaften afholdes i slutningen af maj. Nytilkomne medlemmer inviteres til 

introduktion i klubben med bestyrelsesmedlemmer.  
b. En evt ekstra arbejdsdag i august. Tidspunkt meddeles senere med mail og over 

hjemmesiden. 
c. Efterårsarbejdsdage 1-2 oktober.  
d. Standerstrygning Første søndag i advent, 27 november. I år vil der blive serveret en 

hjemmelavet frokost, og tilmelding er derfor nødvendig. 
e. Standerhejsning, 25 marts 2012. Det er nu etableret, at den normalt finder sted første 

søndag efter forårsjævndøgn. (Med mindre dette tidspunkt falder sammen med påsken.)  
 

5. Sekretærens beretning. Normalt er dette ikke et punkt på generalforsamlingen, men den 
afgående sekretær ville give en lille oversigt over medlemsskaren i de fire forløbne år. 
Medlemstallet var 135 i 2007 og er med en svagt stigende tendens nu på 141 p.t. Denne 
stabilitet dækker dog over betydelige medlemsbevægelser. Således har der været i gennemsnit 
24,75 ind- og udmeldelser pr år. Fra 2007 til nu er der tilkommet 54 medlemmer. Disse nye 
medlemmer er meget forskellige i alder. Gennemsnitsalderen for medlemmer er steget lidt i de 4 
år, fra 50,7 til 53,5. Alt i alt en god og stabil udvikling, men rekruttering af yngre medlemmer er 
nok stof til eftertanke.  
 



6. Budget 2012. En stabil økonomisk udvikling ventes, og bestyrelsen foreslog uændret pladsleje 
og kontingent. Budgettet vedtoges.  Revisor tilføjede en appel til mere langtidsplanlægning, evt. 
i en 5-årsplan for renoveringsbehov og anskaffelser, selvom kassebeholdningen er relativt 
betryggende. Bestyrelsen var principielt enig heri, men klubhuset er ældre, og nogle skader 
uforudsigelige. 

 
7. Valg af bestyrelsen. Formand: Henning Elton genvalgtes for en ny periode. Sekretær Hanne N. 

Rasmussen afgik, og Marianne Krøjgaard valgtes til ny sekretær.Carsten Petersen genvalgtes 
som bestyrelsesmedlem 

 
8. Valg af revisor: Frede Bak genvalgtes. 

 
9. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om mulig ekstra arbejdsdag vedtoges. 

 
10. Eventuelt 

a.  På forespørgsel oplyste formanden, at klubben har opnået tilladelse til tre El-motorer. 
Tilladelserne er ikke personlige, og kan benyttes efter aftale. 

b. Strandmølleturen for 2 år siden blev rost, lignende arrangementer efterlyses. Men 
formanden oplyste, at der er mange problemer med afholdelse af turarrangementer. En 
tur til Farum sidste år blev afkortet kraftigt, fordi vejret var ugunstigt og næsten ingen 
mødte op (ingen forhåndstilmelding). Svampeturen blev aflyst, fordi vi var under den 
kritiske masse (forhåndstilmelding). Det blev foreslået, at medlemmer slutter sig 
sammen omkring nogle initiativer. Hyggeaftener og ture kan annonceres på 
hjemmesiden for at tiltrække andre medlemmer. Også opslag i klubhuset anbefales.  

 
 


