Referat DKF
Mødegruppe:
Dato:

Årsmøde
20. marts 2005

Sted:
Delegerede:

Hotel Scandic, Silkeborg
Bestyrelsen:
Ole Tikjøb, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna
Ilmer, Gorm Jensen, Lars Hedmann, Per Spejder Larsen og Finn Larsen. (Afbud fra
Johannes Bang Pedersen).
Fra klubberne:
Furesø:
Gladsaxe Kano & Kajakklub
Holte Roklub
Lyngby Kanoklub
Kano og Kajakklubben Nord
Nybro-Furå Kano- og Kajakklub
Kanoklubben "361"
Fyn:
Odense Kajakklub
Kajakklubben Strømmen
Troense Kajakklub
Jylland:
Ebeltoft Ro- og Kajakklub
FDF Århus Kajak
Frederikshavn Kajakklub
Kano og Kajakklubben Gudenå
Kano og Kajakklubben Limfjorden
Marselisborg Kajak Club
Kajakklubben Nova
Kajakklubben "Pagaj"
Silkeborg Kajakklub
Skanderborg Kano og Kajak Klub
Struer Kajakklub
Sønderborg Kajak Klub
Vejle Kajakklub
Kajakklubben Viking
Århus Havkajak
København:
Amager Ro- og Kajakklub
Hellerup Kajakklub
Hvidovre Kajakklub
Københavns Kajakpolo Klub
Kajakklubben Neptun
Charlottenlund Kajakklub PALO
Skovshoved Roklub
Sundby Kajakklub
Vallensbæk Kano og Kajak Club
Sjælland-Lolland-Falster:
Jyllinge Sejlklub
Maribo Kajakklub
Nykøbing F. Roklub
Næstved Kajak- og Canoklub
Sorø Cano og Kajak Club
(I alt 38 Klubber)
Antal delegerede 90. Antal stemmeberettigede: 75 fra klubberne og 10
fra bestyrelsen, i alt 85.
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Referent:
Nr.
Punkt
1.
Velkomst

2.

Valg af dirigent

3.

Valg af stemmeudvalg

4.

Formanden aflægger
beretning

Hanne Bloch
Kommentar/beslutning
Ole Tikjøb bød velkommen og pointerede, at der på årsmødet skulle træffes nogle
væsentlige beslutninger om eventuel ny struktur i forbundet, hvorfor han håbede på
en konstruktiv debat.
Ole viderebragte en hilsen fra forbundets tidligere formand Jørn Cronberg.
Willy Rasmussen (Konsulent i DIF) blev foreslået og valgt og konstaterede, at
årsmødet var lovligt indvarslet, og at der ikke var tilføjelser til dagsordenen.
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub og Per Scales, Nybro-Furå Kano- og
Kajakklub blev valgt.
Ole Tikjøb supplerede den udsendte beretning med følgende:
Forbundet består nu af 134 klubber, idet der er kommet 3 nye klubber til: Samsø
Kajakklub, Laven-Linå Idrætsforening og Mariager Kajakklub.
DKF har købt en ejerlejlighed i forbindelse med landstræner Peter Martineks
ansættelse.
DKF ser positivt på et eventuelt kommende White Water projekt i Københavns
Havn, ligesom man hilser et White Water projekt i Kajakklubben Pagaj Holstebro
velkomment. Sidstnævnte projekt bliver formentlig færdigt i 2005.
Spørgsmål fra de delegerede gav anledning til følgende kommentarer og
besvarelser:
DKF’s kerneområder er kaproning og kajakpolo.
White Water projektet i Holstebro er et klubprojekt. DKF vil gerne på sigt have alle
de discipliner, som ICF har på programmet.
DIF’s nye fordelingsnøgle træder i kraft i 2007. Der bliver bl.a. fokuseret på antal
aktiviteter og for at få et positivt resultat ud af den nye tilskudsfordeling, må
klubberne bakke op omkring deltagelse i DKF’s uddannelsestilbud, stævner og
klubudvikling samt gøre brug af breddekonsulenternes tilbud om klubbesøg.
Klubberne blev opfordret til i det hele taget at benytte de aktiviteter, som forbundet
tilbyder og/eller foreslå andre aktiviteter taget på programmet..
Udvikling af DM kræver, at den aktive elite er til stede, og at der uddannes gode
holdledere og officials. Hvis der indføres flere løb i DM-programmet, kan det kræve,
at DM afholdes over flere dage. Man skal samtidig have in mente, at DM bliver TVvenligt. Det overvejes fremover at udarbejde kontrakt med DM-arrangørerne. På
grund af den svigtende deltagelse i andre stævner, overvejes det at indføre
kvalifikationsstævner forud for DM.
Automatisk start ved 1.000 m løbene er på programmet i arbejdsgruppen omkring I/S
Bagsværd Sø. Arbejdsgruppen satser i øvrigt på en helhedsløsning omkring hele
stadion, herunder tilskuerfaciliteter m.m.

5.

Eliteudvalget aflægger
beretning.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Jan Darfelt supplerede den udsendte beretning med følgende:
Landstræneransættelsen er nu på plads, og Peter har deltaget i træningslejren på
Lanzarote.
Det er vigtigt, at den enkelte klub tager stilling til, om den har interesse for
kaproning. Hvis interessen er tilstede, skal der udarbejdes en struktur i klubberne og
afsættes midler til løn til trænere.
Det er et problem, at de aktive stopper for tidligt af hensyn til studier m.v.
Vi vil se, hvad vi kan tilbyde og tage en alvorlig snak med Team Danmark om bedre
vilkår for de aktive. De aktive er på topplan i alderen 26-34 år, og det er ærgerligt, at
de stopper forinden.
Spørgsmål fra de delegerede gav anledning til følgende kommentarer og
besvarelser:
Jan Darfelt er opmærksom på, at anvendelsen af kraftcentertrænerne som
junior/ungdomstrænere på Elitecenteret kan medføre en interessekonflikt og bad om
tilbagemelding, hvis noget sådant blev konstateret.
Problematikken omkring E-vitaminmangel hos elitecenterroerne sidste sommer
undersøges fortsat.
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De aktives egenbetaling i forbindelse med træningslejre og stævner er drøftet med de
aktive. Et bortfald af egenbetalingen vil betyde færre aktiviteter og andre forbund
opererer også med egenbetaling. Problematikken diskuteres jævnligt.
Der har været succes på marathonroningen de sidste år, selvom der ikke har været
ansat en træner, der tager sig specielt af denne disciplin. Det nye trænerteam fungerer
som trænere for såvel kortbane som marathon.
Der mangler et afsnit i landsholdsfolderen vedrørende kajakpolo.
Datoen for Ungdoms OL fremkom så sent, at der desværre er sammenfald mellem
dette arrangement og DM. Man kan ikke af hensyn til arrangøren forsøge at ændre
datoen for DM.
Der er endvidere datosammenfald ved ”Springstarter” på Esrum Sø og Testregattaen
på Bagsværd sø. Det er svært at undgå disse sammenfald.
En kritik af Morten Rodtwitts i forbindelse med træneransættelserne fik Ole Tikjøb
til at pointere, at Morten er blevet gjort bekendt med, at gentagelsestilfælde ikke vil
blive tolereret.

6.

Børne-/Breddeudvalget
aflægger beretning

7.

Miljøudvalget aflægger
beretning

8.

Appeludvalget aflægger
beretning

9.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
Christian Jacobsen supplerede den udsendte beretning med at undre sig over, at flere
af udvalgets nye tiltag i 2004 ikke havde fået opbakning fra klubberne.
Han bemærkede endvidere, at poloudvalgets beretning ikke kun er forfattet af AnneMette Mortensen.
Der var ingen kommentarer og beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Nanna Ilmer supplerede den udsendte beretning med følgende:
Der var i 2004 stiftet en Miljøpris og uddeling foretages senere på Årsmødet.
Udvalget har afholdt seminar i februar 2005 vedrørende den nye kommunalreforms
virkninger for miljøarbejdet. Klubberne vil få en direkte kontakt herom i løbet af
året.
Der var ingen kommentarer og beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Der havde ikke været sager til behandling i 2004.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Generalsekretæren aflægger Kirsten Michaelsen Korbo havde følgende kommentarer til det udsendte regnskab:
regnskab
INDTÆGTER:
Der har været en ekstra udlodning fra DIF på i alt 2 mill kr. Heraf tilfaldt de 60.000
kr. os.
Den lidt mindre annonceindtægt på Kano & Kajak skyldes, at der i 2004 kun er
udsendt 2 numre.
Den største budgetafvigelse stammer fra deltagerbetaling på kurser, men den
modsvares af en tilsvarende stor budgetafvigelse på kursusudgifterne.
Som i 2003 er DKF’s 80 års jubilæumsfond kun indtægtsført med det beløb, der
svarer til de afholdte udgifter, således at den ingen direkte indflydelse har på driften i
øvrigt.
UDGIFTER:
Eliteudvalget:
Den mindre budgetbesparelse skyldes dels et aflyst ungdomsarrangement, der dog i
nogen grad blev modsvaret af et lidt større hold til Nordiske Ungdomsmesterskaber.
Endvidere er der stadig kun 4 kraftcentre og ikke som budgetsat 6.
Besparelsen i forbindelse med den første World Cup på kortbane blev konverteret til
OL-træningslejren i Østrig, hvor hele elitecenteret blev indbudt til at deltage mod en
mindre egenbetaling end påregnet i udgangspunktet.
Busdrift:
Den øgede udgift til forsikringer modsvares af en besparelse på henholdsvis
brændstof og vægtafgift.
BBU:
Besparelsen på ca. kr. 80.000,00 ligger fortrinsvis på posterne arbejdsgruppemøder,
godt idrætsmiljø for børn, børneworkshops og minicups, som slet ikke har fundet
nåde for klubbernes øjne i 2004, ligesom klubdage og et godt idrætsmiljø for unge
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kun har haft begrænset bevågenhed. Den resterende besparelse findes på børneforældretræffet og kajakpoloarbejdet. Vi håber, at ansættelsen af den nye kajakpolokonsulent kan sætte mere skub i dette vigtige arbejde.
Til gengæld er det en glæde, at hele 6 nye klubber har set dagens lys og modtaget en
klubstartpakke.
Miljø:
Besparelse på møder og transport og seminar for miljørepræsentanter.
Besparelsen på administration modsvares af en merudgift til rapporter.
Kano & Kajak:
Besparelsen skyldes, at der i 2004 kun er udgivet 2 numre.
Uddannelse:
Som tidligere nævnt modsvares budgetoverskridelsen af en merindtægt på området
Administrationen:
Der er igen i 2004 en mindre nedgang i trykke- og portoudgifterne, hvilket skyldes at
vi i videre og videre udstrækning er gået over til brug af e-mail. Denne besparelse
modsvarer godt og vel afskrivningen på inventar.
Den nye post ”hjemmeside” modsvares af et sponsorat på det samme beløb.
Møder:
Som lovet på årsmødet 2003 er posten nu opdelt i ”rene” bestyrelsesomkostninger og
bestyrelsens deltagelse i arrangementer. Posten bestyrelsesmøder indeholder – som
overskriften anfører – bestyrelsesmøder heraf 2 med overnatning, transport til disse,
telefongodtgørelse og godtgørelse af kontorhold til bestyrelsesmedlemmer. Der har
været en del ekstra transport for nogle af bestyrelsens medlemmer, dels i forbindelse
med formandsskiftet og dels i forbindelse med diverse ansættelsessamtaler.
Budgetoverskridelsen på bestyrelsens deltagelse i arrangementer skyldes først og
fremmest formandsskiftet, hvor Jørn Cronberg i stor udstrækning deltog i VM og
EM via sit internationale arbejde med økonomisk kompensation fra DIF. Nu må
DKF selv betale i det omfang bestyrelsen ønsker at være repræsenteret ved de
internationale begivenheder.
I 2004 har der været en budgetoverskridelse på internationale relationer. Dette
skyldes, at et af ICF’s marathon komitemøder blev afholdt i Perth, Australien, og et
af ICF’s bestyrelsesmøder blev afholdt i forbindelse med OL, hvilket også var en
meget bekostelig affære.
Finansieringsomkostninger:
I 2004 er det stort set lykkedes at ramme det aktuelle niveau for renteindtægterne.
Til gengæld er renteudgifter og gebyrer overskredet med et mindre beløb. Denne
overskridelse skyldes først og fremmest renteudgifterne i forbindelse med lånet til
bussen hos DIF. Dette beløb vil selvsagt falde i takt med at lånet afdrages.
Budgetafvigelsen på
fremkommer på følgende måde:
Indtægter
Elite
Børne- og breddeudvalget
Kredsarbejde
Miljøudvalget
Uddannelse
Kano & Kajak
DKF’s 80 års jubilæumsfond
Forbundsprojekter
Administration
Møder
Administration – kredse
Finansieringsomkostninger

+ 276.000
+ 133.000
+ 65.000
+ 81.000
+ 43.000
+ 27.000
- 57.000
+ 50.000
+ 13.000
+ 11.000
8.000
- 77.000
+ 4.000
- 9.000

Gennemgangen gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser:
DIF giver ikke tilskud til kurser, men vi har god hjælp fra DIF’s uddannelseskonsulenter.
Den nye fordelingsnøgle udløser formentlig et tilskud til uddannelse, som vi selv kan
prioritere anvendelsen af.
Note 22 er ”faldet ud”, men vedrører værdipapirer i Jubilæumsfonden.
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10.

Generalsekretæren
gennemgår budget 2005

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Kirsten Michaelsen Korbo havde følgende kommentarer til det usendte budget:
Indtægter:
Det totale bloktilskud fra DIF på kr. 124 mill. fordeles i henhold til fordelingsnøglen.
I forbindelse med implementeringen af Team Danmarks nye støttekoncept er vi
blevet beskåret med små 200.000 kr. Vi er dog stadig i Team Danmarks
Topprogram. Beløbet indeholder kr. 54.000,00 til afskrivning på bus.
Noget nyt er tilskuddet fra bladpuljen, og beløbet er det, vi har fået tilsagn om.
Sponsorer: Bestyrelsen forhandler om indgåelse af en aftale pr. 1. april om
opsøgende sponsorarbejde på provisionsbasis.
Klubkontingentet er baseret på kr. 1.000 i grundbeløb pr. klub og kr. 45,00 pr.
medlem jf. de oplysninger, den enkelte klub har givet til DIF pr. 1. september. Dette
beløb er incl. de kr. 10,00, der blev vedtaget på sidste årsmøde for at sikre en fortsat
udgivelse af Kano & Kajak samt udvikling af hjemmesiden.
DKF’s 80 års jubilæumsfond er medtaget med fondens afkast i 2004.
Udgifter
EU:
Møde- og transportbudgettet er nedsat i forhold til det mindre forbrug i 2004.
De budgetsatte beløb for henholdsvis seniorer og junior / ungdom afspejler, at vi i
2005 har valgt at prioritere konkurrencer højere end træningslejre. Vi vil forsøge at
øge konkurrenceaktivitetsniveauet også på junior og ungdomssiden, ligesom der er
afsat et beløb til træningssamlinger til disse grupper.
Udgifterne til kraftcentre er baseret på 6 kraftcentre. I øjeblikket er 4 centre i gang,
heraf har KCK 3 trænere med støtte fra DKF, Gladsaxe, Maribo og Silkeborg
modtager hver især støtte til én træner.
BBU:
Budgettet er fastholdt på samme niveau som 2004.
Vi forsøger at følge op på succesen fra 2004 med klubstartpakkerne igen i år med
støtte fra DIF. Vi håber selvfølgelig, at det endnu en gang vil lykkes at få igangsat de
5 nye klubber, som der er budget til.
Endvidere har vi atter i år en række ny tilbud på hylderne, nemlig Sommerskole,
DKF Event Team, Ungdomstræf og Havkajak.
Samtidig tilbyder vi endnu en gang en række aktiviteter, som godt nok ikke havde
klubbernes / altså jeres store bevågenhed i 2004, men som vi håber, der er klubber
der vil finde behov for at gå i gang med i år. En del af disse aktiviteter indgår som
pointgivende aktiviteter i forbindelse med DIF’s fordelingsnøgle, og selv om det
selvfølgelig ikke skal udarte til ren kassetænkning, er det selvfølgeligt noget, der er
indgået i BBU’s overvejelser, når der sættes nye tiltag i gang.
MU:
Budgettet er fastholdt på et lignende niveau som i 2004, selv om der var en
besparelse på flere af posterne:
Møder og transport dækker udvalgsmøder, møder i Friluftsrådet, DIF m.m.
Endvidere er det vigtigt, at udvalget og amtsrepræsentanterne kommer mere på
banen i forbindelse med strukturreformen, hvor kommunerne skal overtage en del af
opgaverne fra amterne. Dette er der afsat penge til.
I forbindelse med budgetlægningen var målet at få gjort 30 personer interesserede i
at deltage i årets miljøseminar.
Lokale aktiviteter er tænkt som værende tilskud til miljøaktiviteter i kredsene i form
af afholdelse af ”ren sø/å/kyst” dag, eller det kan bruges til at præmiere den kreds /
klub, der er mest miljøvenlig – der er afsat kr. 3.000 pr. kreds
Lønninger:
Det øgede budget skyldes først og fremmest ansættelsen af den nye halvtids
breddekonsulent.
Møder:
Det øgede budget på denne gruppe kommer fra en mindre tilpasning på kontoen for
årsmøde og bestyrelsesmøder. Når man ser på regnskabstallet for bestyrelsesmøder
2004, har vi måske været lige beskedne nok, da vi udarbejdede budgettet.
Den største tilpasning er på bestyrelsens deltagelse i arrangementer, hvor DKF som
sagt ved gennemgangen af regnskabet, selv må betale formandens deltagelse i
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internationale mesterskaber.
Redegørelsen gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser:
Man havde i bestyrelsen fundet det forsvarligt at budgettere med et underskud på kr.
154.200,00. Selvom alle aktiviteter forhåbentlig bliver gennemført, vil midlerne
hertil blive fundet.
Der er afsat midler til U21 roernes deltagelse i NM.

11.

Orientering om forbundets
planer for 2005

Budgettet blev herefter taget til efterretning.
Børne- og Breddeudvalget
Udvalgets satsningsområder for 2005 ser således ud:
Børn og Unge
Danske Bank Cup
Børne ForældreTræf
Danske Bank Powerpåske
Ungdomstræf
Workshops
Et godt idrætsmiljø for børn/unge
Klub/Medlemsservice
Klubdag
Klubbesøg
Kano & Kajak Bladet
www.kano-kajak.dk
Klubstartspakker
Øvrige tilbud
Kurser
Se mit rovand
Mini Cups
Ergometer
Online challenge
Kajakpolo
Ny konsulent
Poloskole
Kom i gang manual
Workshop
Camps
Danmarksturnering
Lokale turneringer
Christian Jacobsen meddelte, at der er udarbejdet en ny pjece ”Kom i gang med
kaproning for børn” – et flot arbejde udført af Christen Thing og Jakob Øster.
Christian reklamerede endvidere for DIF’s foreningspakke, der findes på
hjemmesiden www.foreningspakken.dk
Eliteudvalget
Landsholdsfolderen beskriver aktiviteterne, der forhåbentlig medfører gode
resultater. Der vil blive fokus på kraftcentrene og Jan Darfelt udtrykte ønske om
etablering af 2 nye kraftcentre. Et i Århus og et i Trekantsområdet – Fredericia,
Vejle, Kolding. Det er vigtigt at sikre fødekæden til elitecenteret
Et kaproningsudvalg i den nye struktur hilses velkomment.
Miljøudvalget
Udvalget vil fortsat kigge på romuligheder og holde øje med evt. restriktioner.
Der vil blive arbejdet med den nye miljøstruktur efter kommunalreformen.
Skov- og Naturstyrelsen har rost ”Hvor må du ro” på DKF’s hjemmeside som et godt
opslagsværk.
Nye støttemuligheder i Friluftsrådet undersøges, og forsøget på opnåelse af støtte til
grejbanker er ikke opgivet.

12.

Orientering om budget
2006 og vedtagelse af
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klubbernes kontingent for
2006

DIF – tilskud breddekonsulent
Klubkontingent
Tilskud, Undervisningsministeriet
Bladpuljen
Annoncer Kano & Kajak/Hjemmeside
Revisionstilskud
DKFs 80 – års jubilæumsfond
Team Danmark tilskud
Sponsorer
Deltagerbetaling:
Kurser
Elite
Forventede indtægter i alt

203.000
810.000
40.000
60.000
120.000
30.000
60.000
1.150.000
100.000
240.000
210.000
5.523.000

Kirsten Michaelsen Korbo havde følgende kommentarer til ovenstående:
Alle indtægter er baseret på, at verdenen stort set er uændret.
DIF forventer en fremskrivning af tilskuddet med 3 %.
DIF tilskud til breddekonsulent svarer til 1 fuldtids og en ½ tids breddekonsulent
Det er forudsat, at antallet af klubber er, som det er i dag: 133, og at kontingentet er
uændret kr. 1.000 som grundbeløb og kr. 45,00 pr. medlem. Dette beløb er incl. den
vedtagne forhøjelse på kr. 10,00 for at sikre en fortsat udgivelse af Kano & Kajak
samt udvikling af hjemmesiden.
Bladpuljetilskud = 2005.
Budgettallet vedr. annoncer i henholdsvis Kano & Kajak og på hjemmesiden tager
udgangspunkt i, at der på nuværende tidspunkt er solgt annoncer alene i Kano &
Kajak for kr. 110.000.
Tilskuddet fra undervisningsministeriet har været faldende de senere år.
Sidste år udtrykte vi håbet om, at vi ikke ville modtage mindre tilskud i 2005 end i
2004. Dette ønske holdt ikke stik, men nu regner vi med, at vi med bevillingen i
2005 har nået det leje, hvor vi også vil være i 2006.
Sponsorer er stadig et åbent emne, men vi håber, at dette beløb er realistisk, set i
lyset af de – under budgettet for 2005 omtalte – forhandlinger, som bestyrelsen er i
gang med om et oplæg vedr. sponsorsøgning.
Deltagerbetalingen for både kurser og elite er baseret på et lignende aktivitetsniveau
som i indeværende år.
Budgettet for 2006 taget til efterretning.
Kontingent 2006:
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent:
”Grundgebyr kr. 1.000,00 + kr. 45,00 pr. aktivt medlem
Nye klubber er kontingentfrie i det kalenderår, hvori de indmelder sig i forbundet,
men betaler et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,00”

13.

Indkomme forslag

blev enstemmigt vedtaget.
Efter ønske fra dirigenten blev forslag 1B behandlet før forslag 1 A.
Forslag 1 B – ændring af forslag 1 A vedrørende valg af medlemmer til
udvalgene i stedet for udpegning.
Forslaget blev vedtaget efter en kort debat.
Bestyrelsen blev anmodet om fremover at oplyse om eventuelle kandidatemner i
dagsordenen.
Forslag 1 A – Ny struktur
Mogens Kragh gennemgik konsekvenser og spørgsmål i forbindelse med den
foreslåede nye struktur, hvilket udløste følgende kommentarer:
§ 8: Ansatte i DKF kan ikke vælges til forbundets organer. Denne bestemmelse
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indføjes ikke i lovene, men skal indføjes i ansættelsesbeviser fremover.
De nuværende kredse kan fortsætte deres virke lokalt, hvis de ønsker det, men er
ikke længere repræsenteret i DKF’s bestyrelse.
Hvis nogle af de nuværende kredse ønsker at ophøre, kan klubberne søge forbundets
hjælp og vejledning til anden geografisk organisering af samarbejde klubberne
imellem.
Kraftcentrene hører p.t. under eliteudvalget. Der skal tages stilling til, om
kraftcenteretablering fremover skal henhøre under kaproningsudvalget, hvis den nye
struktur vedtages.
Forslaget blev herefter vedtaget.
Forslag 2 – Forslag fra SLF-kredsen vedr. kaproningsbestemmelserne.
Forslaget omhandler udvidelse af DM med en dag – torsdag.
Et flertal forkastede forslaget.
Forslag 3 – Forslag fra SLF-kredsen vedr. kaproningsbestemmelserne.
Forslaget omhandler afholdelse af DM over 2 weekends.
Et flertal forkastede forslaget.
Forslag 4 – Fremsat af SLF-kredsen vedr. kaproningsbestemmelserne.
Forslaget omhandler fjernelse af flere løb fra DM-programmet samt årlig indførelse
af 2 forsøgsløb i kano.
Et flertal forkastede forslaget.
Forslag 5 – Fremsat af SLF-kredsen vedr. kaproningsbestemmelserne.
Forslaget omhandler tilføjelse af et enkelt U12 løb samt U10 løb.
Et flertal forkastede forslaget.
Forslag 6 – Fremsat af SLF-kredsen vedr. kaproningsbestemmelserne.
Forslaget omhandler tilføjelse af stafetløb i U14, 16 og 18.
Et flertal forkastede forslaget.
Forslag 7 – Fremsat af SLF-kredsen vedr. kaproningsbestemmelserne
Forslaget omhandler tilføjelse af 200 m mix stafetløb for U12, U14, U16 og U18.
Et flertal vedtog forslaget.
Forslag 8 – Fremsat af Silkeborg Kajakklub vedr. kaproningsbestemmelserne.
Forslaget omhandler tilføjelse af U10 klasse.
Et flertal forkastede forslaget.
Forslag 9 – Fremsat af Silkeborg Kajakklub vedr. kaproningsbestemmelserne.
Den del af forslaget, det omhandler U 10 blev trukket fra forslaget.
Et flertal vedtog den del af forslaget, der omhandler U 12.
Forslag 10 – Fremsat af bestyrelsen vedr. kaproningsbestemmelserne kortbane.
Forslaget omhandler bestyrelsens ret til løbende at foretage ændringer i punkterne 1
til og med 24, så de harmonerer med ICF’s regler.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 11 – Fremsat af bestyrelsen vedr. kaproningsbestemmelserne –
marathon.
Forslaget omhandler bestyrelsens ret til løbende at foretage ændringer i punkterne 1
til og med 23, så de harmonerer med ICF’s regler.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 12 – Fremsat af bestyrelsen vedr. medlemsregistrering.
Forslaget vedrører ændring af dato for indsendelse af registrering.
Forslaget blev vedtaget.
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14.

Forslag til anvendelse af
Der var ikke afleveret forslag udover det af bestyrelsen fremsatte:
afkast fra Jubilæumsfonden ”Bestyrelsen foreslår, at der fremover hvert år afsættes kr. 25.000,00 af
fondsmidlerne til ”årets klub” med skiftende kriterier, der fastsættes af bestyrelsen.
Resten af fondsmidlerne i 2006 foreslås til projekter vedr. ”kajakpoloaktiviteter”.”
Forslaget blev vedtaget.
Valg i h.t. § 12
Valg af næstformand
Der var 2 kandidater. Lars Hedmann Jensen fik 8 stemmer, Vibeke Preisler 65
stemmer og 1 stemte blankt.
Vibeke Preisler blev valgt for 2 år.
Valg af formand for kaproningsudvalget
Der var 2 kandidater. Finn Larsen fik 40 stemmer, Lau Larsen 31 stemmer og 3
stemte blankt. Finn Larsen hermed valgt som formand for 2 år.
Valg af medlemmer til kaproningsudvalget
Følgende blev valgt for 1 år:
Lau Larsen, Fredericia, Jes Hansen, Silkeborg, Casper Licht, ARK, René Larsen,
Maribo, Christian Schmidt, Hvidovre
Ifølge lovene skal der alene vælges 4 personer, men årsmødet besluttede, at der i
dette første prøveår kunne vælges 5 personer.
Valg af medlemmer til BBU
Følgende blev valgt for 1 år:
Winnie Feldtmose, Nybro-Furå, Ole B. Larsen, Troense, Jan Munkholm, Palo og
Poul Christensen, Sønderborg.
Valg af formand for Kajakpoloudvalget
Anne-Mette Mortensen, Odense blev valgt for 2 år.
Valg af medlemmer til kajakpoloudvalget
Følgende blev valgt for 1 år:
Martin Dagnæs, Skovshoved, Peter Sørensen, Holte, Mai-Britt Søndberg og Sanne
Johansson Københavns Kajakpolo Klub.
Valg af medlemmer til Miljøudvalget
Følgende blev valgt for 1 år:
Jørgen Andersen, Næstved og Bjarne Kongstad, Odense.
Valg af medlem til Appeludvalget
Torben Hansen, Maribo blev genvalgt for 2 år
Valg af suppleant til Appeludvalget
Johannes Bang Pedersen blev genvalgt for 2 år

15.

Eventuelt

Valg af Revision
Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt for 1 år
Ole Tikjøb takkede for gennemførelsen af den nye struktur og fandt, at årsmødet var
forløbet i en god og positiv stemning.
Ole Tikjøb rettede derefter en stor tak til Niels Andersen, Gorm Jensen, Per Spejder
Larsen og Lars Hedmann for der arbejde i bestyrelsen.
Ole ønskede endvidere Vibeke Preisler, Anne-Mette Mortensen og Finn Larsen
tillykke med deres valg.
Thomas Gjerlufsen reklamerede for ”Kastellet Rundt” den 11. juni. Invitation
udsendes senere.
Mogens Hald, Ebeltoft reklamerede for deltagelse i Seachallenge, Fyn Rundt.
Christian Jacobsen efterlyste personer til en ”Eventgruppe”, der kan råde og vejlede
klubber m.h.t. stævner m.v.
Flemming Kofoed, Pagaj efterlyste personer, der havde erfaringer m.h.t. White
Water.
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Hæder og ære

Hanne Bloch
Referent
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Slutteligt takkede Ole Tikjøb dirigenten for god mødeledelse og de delegerede for de
mange input.
Mødet slut.
Følgende hæder og ære blev overrakt i en pause i årsmødet:
DKF’s sølvnål til Niels Andersen, Lyngby Kanoklub og Jørn Jensen Marselisborg
Kajak Club
Kongshvilepokalen til Anne-Mette Mortensen, Odense Kajakklub
Arrangørpokalen til Amager Ro- og Kajakklub
Lyngbypokalen til Kano og Kajakklubben 361
Gladsaxepokalen til Silkeborg Kajakklub
Årets Miljøpris til Maribo Kajakklub

Willy Rasmussen
Dirigent
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