Referat DKF
Mødegruppe:
Dato:

Årsmøde
28. marts 2007

Sted:
Delegerede:

Hotel Scandic, Silkeborg
Bestyrelsen:
Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer,
Finn Larsen og Anne-Mette Mortensen.
Fra klubberne:
Amager Ro- og Kajakklub
Charlottenlund Kajakklub Palo
Ebeltoft Ro- og Kajakklub
FDF Århus Kajak
Flensborg Roklub
Frederikshavn Kajakklub
Søns Søsports Klub
Gladsaxe Kano & Kajakklub
Greve Roklub
Hellerup Kajakklub
Holte Roklub
Hvidovre Kajakklub
Jyllinge Sejlklub
Kajakklubben Neptun
Kajakklubben Nova
Kajakklubben "Pagaj"
Kajakklubben Strømmen
Kajakklubben Viking
Kano & Kajakklubben Gudenå
Kano og Kajakklubben Limfjorden
Kano og Kajakklubben Nord
Kano og Kajakklubben "361"
Kastrup Kajakklub
Kerteminde Kajak Klub
Lyngby Kanoklub
Maribo Kajakklub
Marselisborg Kajak Club
Nivå Kajakklub
Nybro-Furå Kano- og Kajakklub
Næstved Kajak- og Canoklub
Odense Dragebåds Klub
Odense Kajakklub
Silkeborg Kajakklub
Skanderborg Kano og Kajak Klub
Skovshoved Roklub
Sorø Cano og Kajak Club
Stege Roklub
Struer Kajakklub
Sundby Kajakklub
Sønderborg Kajak Klub
Troense Kajakklub
Vallensbæk Kano og Kajak Club
Vejle Kajakklub
Viborg Kajakklub

Referent:
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(I alt 44 Klubber)
Antal delegerede 104. Antal stemmeberettigede: 94 fra klubberne og 8
fra bestyrelsen, i alt 102.
Hanne Bloch
27-04-07

Nr.
1.

Punkt
Velkomst

2.

Valg af dirigent

3.

Valg af stemmeudvalg

4.

Formanden aflægger
beretning

Kommentar/beslutning
Ole Tikjøb bød velkommen og takkede for nogle gode input fra lørdagens
workshops.
Ole Tikjøb oplyste, at DKF’s æresmedlem Knud Kristensen var afgået ved døden.
Ole berettede om Knuds store indsats for såvel klub som DKF gennem årene, og der
blev holdt 1 minuts stilhed for at mindes Knud.
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 Lau Larsen, Roklubben Lillebælt blev
valgt.
Ole Tikjøb supplerede den udsendte beretning med følgende:
En ny klub – Jordløse Boldklub – er optaget som medlem i DKF.
Kaj Holm går af som formand for DIF efter 24 år på posten. DKF har haft et godt
samarbejde med såvel Kaj Holm som DIF’s administration og konsulenter.
Det er dejligt, at Team Danmarks nye direktør Michael Andersen og vores TDkonsulent Martin Petersen begge overværer kortbane VM i Duisburg.
DKF bakker op om et rostadion i Herning og er i tæt dialog med de involverede
parter. Om Bagsværd er der ikke yderligere nyt.
Jørn Cronberg var på grund af sygdom i den nære familie blevet forhindret i at
deltage i ECA kongressen i indeværende weekend. Det vides ikke om Jørn er blevet
genvalgt som vicepræsident.
Der afholdes Marathon World Cup i Skanderborg den 9-10. juni. Tour de Gudenå
komiteen og Skanderborg Kano og Kajak Klub overtog arrangementet, da den
oprindelige arrangør sprang fra., og arrangørerne vil gerne senere lægge billet ind på
et EM eller VM.
DKF søger om et ICF-møde i København i 2009 i forbindelse med IOC-sessionen.
Der er indgået sponsoraftale med Dansprint APS om beklædning til landsholdene.
Spørgsmål fra de delegerede gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser:
Mette Barfod og Anne Lolk var ikke blevet indstillet til Samsungprisen, da prisen
gives til idrætsudøvere på vej frem og ikke til etablerede roere. I stedet var en yngre
roer blevet indstillet af DKF.
Bestyrelsen har ikke taget stilling til, hvilken formandskandidat man vil støtte i
forbindelse med valget af ny formand for DIF. Der er tale om to velkvalificerede
personer, og FU har fået mandat til at beslutte efter diverse duelmøder.
Såvel DGI som DFfR har havkajakaktiviteter på programmet, men havkajak er en
aktivitet, der bør ligge under DKF.
Rune Mortensen er ansat i en projektstilling på sekretariatet med området ”Ture og
oplevelser på vandet” som arbejdsområde. Kontrakten gælder foreløbig for et år, og
der er tale om en løntilskudsordning.
Et par spørgsmål vedrørende læsbarheden og mulighederne for download af
Nyhedsmagasinet blev besvaret med, at det er nemt at udskrive, og mange klubber
udskriver nogle eksemplarer og lægger dem i klubben, så medlemmerne har
mulighed for at læse dem dér.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
Jan Darfelt ønskede ikke at supplere den udsendte beretning, der gav anledning til
følgende kommentarer og besvarelser.
Mette og Annes verdensmesterskab var ikke nævnt i den eliteansvarliges beretning
men i formandens beretning, og Jan Darfelt præciserede, at alle er utroligt stolte over
deres præstation.
Marathonroning hører ressourcemæssigt under Kaproningsudvalget.
Kortbaneeliten har høj prioritet i år på grund af, at der skal kvalificeres til OL 2008.

5.

Den eliteansvarlige
aflægger beretning

6.

Børne-/Breddeudvalget
aflægger beretning

Beretningen herefter enstemmig godkendt.
Peter Nielsen ønskede ikke at supplere den udsendte beretning, og eneste kommentar
til denne var en opfordring til at bruge hele udvalgets budget fremover.

7.

Miljøudvalget aflægger
beretning

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Nanna Ilmer ønskede ikke at supplere den udsendte beretning.
Den eneste kommentar til beretningen var ros til Nannas arbejde.
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8.

Kaproningsudvalget
aflægger beretning

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Finn Larsen ønskede ikke at supplere den udsendte beretning.
Spørgsmål fra de delegerede gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser:
Finn lovede, at KU’s beretning til næste år ville være mere uddybende i lighed med
de øvrige udvalgsberetninger.
På et spørgsmål om opdelingen i kap- og turbådsklasser ved konkurrencer, oplyste
Finn, at man vil have begge klasser i år, men at man vil holde et møde i forbindelse
med Paradisløbet i Silkeborg, hvor man vil undersøge mulighederne og indhente
inspiration til en eventuel sammenlægning af klasserne. Anette Elmue fra Sundby
ville gerne indgå i en arbejdsgruppe om emnet.

9.

Poloudvalget aflægger
beretning

10.

Appeludvalget aflægger
beretning

11.

2. Næstformand aflægger
regnskab

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Anne-Mette Mortensen ønskede ikke at supplere den udsendte beretning.
Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev enstemmigt godkendt.
Der havde ikke været sager til behandling i 2006.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Jan Munkholm gennemgik det udsendte regnskab.
Kommentarer og bemærkninger:
Børne/Breddeudvalget har ikke været fuldtalligt i 2006, og det er en del af årsagen
til, at udvalget ikke har brugt hele budgettet. Af andre årsager kan nævnes
manglende arrangører til nogle af aktiviteterne.
Provenuet ved salg af den ejerlejlighed, der blev købt til landstræneren, er overført til
egenkapitalen.
Overskridelsen af budgettet vedr. teknologi skyldes forøgelsen af arbejdspladser på
sekretariatet.
Der har ikke været henvendelser fra Kirsten Korbos advokat siden september 2006,
hvorfor man går ud fra, at sagen er afsluttet.
Sagen vedr. den stjålne bus er ikke afsluttet.
Lønnen til landstræneren indeholder en bonusordning og lønnen er steget som følge
af, at DKF ikke længere stiller bolig til rådighed.

12.

13.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
2. Næstformand gennemgår Jan Munkholms gennemgang af budgettet gav anledning til følgende kommentarer
budget 2007
og besvarelser:
Der er vækst i budgettet til alle aktivitetsudvalg i forhold til 2006. Lønomkostningerne er budgetsat i de enkelte aktivitetsudvalg for at give et bedre billede.
Den nye kommercielle satsning ”Kurser, Ture og oplevelser på vandet” forventes
ikke at give overskud i den første periode.
Der er offentligt tilskud i et år til projektleder Rune Mortensens løn, således at DKF
p.t. kun betaler halvdelen af Runes løn.
Frustrationen vedrørende egenbetalingernes størrelse i forbindelse med stævnedeltagelse, deles af bestyrelsen, og man er med hjælp fra professionelle gået i gang med
en analyse, der skal klarlægge DKF’s muligheder for at skabe indtægter fra
sponsorer m.v.
Med undtagelse af kajakpolo er det ikke nemt at blive eksponeret i medierne og
dermed skabe øgede indtægter, men pressekontakten intensiveres i 2007, og Morten
Rodtwitt tager sig af dette arbejde.
Jan lovede et mere detaljeret budget fremover, også vedr. indtægterne fra
egenbetaling.

Orientering om forbundets
planer for 2006

Side 3 af 7

Budgettet blev herefter taget til efterretning.
Vision og strategi 2012 – Forbundets planer
Se DKF’s hjemmeside: www.kano-kajak.dk.
Planerne indeholder 4 hovedindsatsområder, og der var følgende kommentarer til de
enkelte indsatsområder:
1. Uddannelse af trænere og ledere
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Jan Munkholm:
Der har gennem årene været stor vækst på området, men der skal nu foretages en
omfattende strukturændring for at imødekomme klubbernes ønsker om uddannelse. I
2007 køres efter de hidtidige principper, men fra 2008 skal såvel træner- som
instruktøruddannelsens forløb specialiseres.
Uddannelserne skal gøres disciplinspecifikke og efteruddannelse af lærerstaben skal
intensiveres, ligesom der skal gøres brug af frivillige eksperter og samarbejdes med
uddannelsesinstitutioner. Uddannelserne skal tilpasses det europæiske system.
Egenfærdighedskurserne er et tilbud til uorganiserede roere og til klubmedlemmer i
det omfang, klubberne ikke selv kan påtage sig opgaven.
2. Vækst i eksisterende klubber og vækst i antallet af nye klubber
3. Børn og unge
Peter Nielsen:
110 klubber svarede på klubundersøgelsen i 2006. Resultatet viste lange ventelister,
manglende bådpladser og muligheden for oprettelse af nye klubber i eksisterende
klubområder. Arbejdet med oprettelse af nye klubber intensiveres og der udvælges
ca. 4 klubber til at indgå i et klubvækstprojekt, der vil omfatte forskellige former for
hjælp til vækst.
Der skal endvidere ses på nye samarbejdsmuligheder, eksempelvis sejlklubber,
højskoler og folkeskoler. Fastholdelsen af børn er et vigtigt område, som der også
skal arbejdes med.
4. Kortbane elite
Jan Darfelt:
Vi skal have medaljer, ellers bliver det svært i forhold til medier og Team Danmark,
og det kræver mange ressourcer. Der skal satses kraftigt på de kortbanediscipliner,
der er på det olympiske program. Kraftcentrene er et godt rekrutteringsgrundlag, og
vi tror på, at vi fortsat kan udvikle eliteroere. Trænerkapaciteten på såvel klub, som
kraftcentre og elitecenter ser fornuftig ud. Team Danmark er en væsentlig
samarbejdspartner og de har stor tillid til os, hvilket har medført øgede tilskud. Team
Danmark giver ikke tilskud til marathon.
Hvis vi indenfor 2-3 år skaber gode resultater, opnår vi et helt andet tilskudsniveau,
men vi skal selv investere meget inden da. Der er tale om risikovillig kapital – vi kan
ikke garantere noget. På grund af den store satsning på kortbane, er stævnedeltagelse
på marathon- og poloaktiviteter med 100 % egenbetaling.
Kommentarer og besvarelser:
Der har tidligere været god søgning til DIF’s diplomtræneruddannelse, men ingen
har vist interesse for uddannelsen i 2007.
Årsagerne til ventelister i klubberne er forskellige – manglende ledere, manglende
instruktører og manglende materiel.
141 lande er medlem af ICF.
IOC vil kun tage kajakpolo og marathon på det olympiske program, hvis andre
discipliner eller idrætter vælges fra, og de enkelte discipliner skal have udbredelse på
verdensplan for at have en chance for at blive optaget. Kun 20-30 medlemslande har
polo på programmet. FU tager en snak med Team Danmark om mulighederne for en
fremtidig støtte til poloaktiviteter.
Det blev igen slået fast, at Team Danmark ikke giver støtte til marathon.
De 15-17 årige tabes fra klubberne. De kan ro Danske Bank Cup, men derefter er der
kun DM, hvis de er gode nok. Der mangler konkurrencer for denne aldersgruppe.
Øgede økonomiske ressourcer til kajakpolo blev efterspurgt. Polo har mediernes
bevågenhed.
Kan interesserede fremover inddrages i processen om DKF’s fremtid, evt. på
temadagen før årsmøderne? Kan vi kapere vækst for enhver pris?
Man vil gerne se på ideen om, at unge fastholdes i klubberne til at undervise børn.
Såvel polo som havkajak er integreret i uddannelsessystemet.
Det er målet at, der oprettes 4-5 nye klubber pr. år for at opfylde behovet hos
kano/kajakinteresserede.
Der vil blive anskaffet flere polosæt til udlån, men det er vigtigt, at klubberne har et
ønske om at integrere polo i klubbernes aktivitet.
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En eliteroers topresultater opnås først efter 10-15 år. Vi har 10-12 unge nu, der skal
blive i elitesystemet 8-9 år endnu for at opnå topresultater.
Det er beklageligt, at man har været nødt til at opsige trænerne for U 16 og U 18.
Landstræneren indgår i 2007 i et projekt omkring disse aldersgrupper, men
konkurrencedeltagelse er med 100 % egenbetaling.
Man vil gerne overføre penge til denne aldersgruppe, hvis der viser sig en mulighed
inden for budgettet i 2008.
Planer vedr. kurser, ture og oplevelser på vandet
Hele projektet vil snart kunne ses på www.kanoogkajakkurser.dk
Rune Mortensen fortalte, at kurserne afvikles i samarbejde med klubber rundt i
landet, og mange aftaler er allerede på plads. De første kurser vedrører havkajak,
hvor der er stor efterspørgsel, men også andre discipliner kan komme til. Der tages
udgang i European Paddle Pass (EPP) vedr. teknik og færdighed, navigation,
førstehjælp, sikkerhed m.m. Det er hensigten at højne sikkerheden også for
uorganiserede. Klubberne kan også gøre brug af kurserne i det omfang man ikke selv
har ressourcer til arbejdet, og klubberne skal være med til at udbrede kendskabet til
kurserne. Man vil bruge klubbernes instruktører, hvis de har ressourcer til det. Ellers
anvendes eksterne instruktører. Det er klubberne, der modtager betaling, hvis man
anvender klubinstruktører.
Der er tale om egenfærdighedskurser, ikke frigivelseskurser, og i det første prøveår
inddrages EPP på forsøgsbasis.
Det er et godt miljømæssigt signal at sende til omverdenen, at man uddanner
uorganiserede i færden i naturen.
Poloudvalgets planer
Anne-Mette Mortensen erklærede, at man bakker op om den nye disciplinspecifikke
uddannelsesstruktur.
Der er planlagt 3 workshops for nye spillere og camps for jævnbyrdige spillere. Der
mangler arrangør til nogle af arrangementerne.
Der er stor rift om lånetrailren.
Man vil gerne samarbejde med et antal efterskoler, hvor man kan afslutte med en
turnering.
En introduktionsvideo er snart færdig.
Poloreglementet har gennemgået en stor revision. Der er fremover 3 indledende
runder i forbindelse med DM og en øst/vest turnering for nye klubber.
Polo har egen dommeruddannelse.
Der er udarbejdet trænerkontrakter for alle landshold.

14.

Orientering om budget
2008 og vedtagelse af
klubbernes kontingent for
2008

Alle planer taget til efterretning.
a. Budget
Vedhæftede budgetprognose var udarbejdet, og Jan Munkholm oplyste, at man
forventer såvel større indtægter som større udgifter i 2008 bl. a. på grund af OL.
Budgetprognosen blev taget til efterretning.
b. Fastsættelse af kontingent for 2008
Man gik herefter over til at diskutere forslagene til kontingent 2008:
Kontingentmodel a) vil styrke nye og gamle klubber.
Bestyrelsen foreslår dog model c), der tilgodeser såvel fastholdelse af gamle klubber
som optagelse af nye klubber, herunder skoler og institutioner.
En længere debat fandt sted omkring differentiering af kontingentet mellem store og
små klubber.
Af kommentarer kan nævnes:
Målet for eliteklubber og breddeklubber er ikke sammenfaldende.
Kan man indføre pristalsregulering af kontingentet?
Hvorfor skal de store klubber betale forholdsvist mere kontingent end de små?
Vi får meget fra DKF, og vil vi have mere, så må vi betale for det.
Et ændringsforslag om fremtidig pristalsregulering af kontingentet blev vedtaget,
gældende fra og med 2009. En efterfølgende afstemning om de 3 kontingentforslag
for 2008 blev herefter foretaget og viste, at et stort flertal stemte for forslag a).
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15.

Indkomme forslag

Kontingentet for 2008 er herefter:
Klubkontingent kr. 1.000,00.
Medlemskontingent kr. 100,00 pr. aktivt medlem.
Forslag 1 – fremsat af Føns Søsportsklub vedr. Nationale
kaproningsbestemmelser for marathon
Forslaget vedrører fjernelse af bestemmelser om turbådsfinner fra
kaproningsbestemmelserne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 2, 3 og 4 – fremsat af Føns Søsportsklub vedr. Nationale
kaproningsbestemmelser for maraton
Forslagene vedrører minimumsstørrelse på finner.
Forslagene trukket.
Forslag 5 – fremsat af bestyrelsen vedr. fælles kaproningsbestemmelser for
kortbane og marathon
Forslaget vedrører pkt. 20 Påklædning
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 6 og 7– fremsat af bestyrelsen vedr. Nationale kaproningsbestemmelser
for kortbane
Forslagene vedrører udstyrskontrollant.
Forslagene trukket.
Forslag 8 – fremsat af bestyrelsen vedr. Nationale kaproningsbestemmelser for
kortbane
Forslaget vedrører tilføjelse vedr. bådkontrollør(er).
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 9 – fremsat af bestyrelsen vedr. Mærker og nåle
Forslaget omhandler ændring af point til jættemærket.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

16.

Valg i h.t. § 12

Valg af næstformand
Vibeke Preisler blev genvalgt for 2 år.
Valg af formand for kaproningsudvalget
Finn Larsen blev genvalgt for 2 år.
Valg af formand for kajakpoloudvalget
Anne-Mette Mortensen blev genvalgt for 2 år.
Valg af formand for miljøudvalget
Nanna Ilmer blev genvalgt for 2 år.
Valg af Formand for børne- og breddeudvalget
Den konstituerede formand Peter Nielsen blev valgt for 1 år.
Valg af 2-4 medlemmer til udvalgene:
Følgende blev valgt for 1 år:
Kaproningsudvalget: Christian Schmidt, Hvidovre Kajakklub, Michael Fjeldvig,
Vejle Kajakklub, Peter Carlsen, Kajakklubben Neptun og Lau Larsen, Roklubben
Lillebælt.
Børne/Breddeudvalget: Ole Larsen, Troense Kajakklub, Poul Christensen,
Sønderborg Kajakklub, Michelle Pedersen, Jyllinge Sejlklub og Lone Bro Madsen,
Vallensbæk Kano og Kajak Club.
Poloudvalget: Mai-Brit Søndberg, Københavns Kajakpolo Klub, Martin Dagnæs,
Skovshoved Roklub, Peter Sørensen, Holte Roklub og Bjørn Drube, Flensborg
Roklub.
Miljøudvalget: Bjarne Kongstad, Odense Kajakklub, Jørgen Andersen, Næstved
Kajak og Canoklub og Jørn Mathisen, Kajakklubben Esrum Sø.
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Valg af medlem til appeludvalget
Torben Hansen blev genvalgt for 2 år.
Valg af suppleant til appeludvalget
Johannes Bang blev genvalgt for 2 år.

17.

Eventuelt

Valg af revisor
Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt for 1 år
Anette Elmue fra Sundby Kajakklub talte igen for afskaffelse af turbådsreglerne.
Thomas Gjerlufsen efterlyste en person med lyst til ansættelse som praktisk hjælper i
Lyngby Kanoklub. Stillingsbeskrivelse kan ses på klubbens hjemmeside.
Jimmy Christensen fra Neptun foreslog, at DKF printede Nyhedsmagasinet ud og
sendte det med post til klubberne, ligesom han ønskede flere eksemplarer af
Årsmagasinet sendt til klubberne.
Mogens Kragh, tidligere økonomiansvarlig i DKF, ønskede tillykke med forhøjelsen
af kontingentet.
Helle Stuart, Hvidovre Kajakklub reklamerede for arrangementet ”24 timers kajak”.
Gisela Christiansen fra Hellerup Kajakklub fortalte, at hun snart åbner en kajakcafe i
København Havn.

Ole Tikjøb takkede herefter for de rosende ord, som delegerede i løbet af mødet
havde rettet mod bestyrelse og administration, og takkede de delegerede for en god
debat og for deres modtagelse af vision DKF mod 2012. Kontingentforhøjelsen vil
blive brugt til gavn for alle i DKF.
Til sidst rettede Ole en tak til bestyrelsen, administrationen og til Willy Rasmussen
for dennes ledelse af årsmødet.
Mødet slut.
Hæder og ære

Hanne Bloch
Referent

Følgende hæder og ære blev overrakt/eller overrækkes på et senere tidspunkt:
Æresdiplom til Per Scales, Nybro-Furå Kano og Kajakklub
Æresdiplom til Kim Kristensen, Kano- og Kajakklubben 361
Æresdiplom til Niels-Peter Andersen, Kano- og Kajakklubben 361
DKF’s sølvnål til Per Arentoft, Kano- og Kajakklubben 361
Kongshvilepokalen til Inge Ribers, Hvidovre Kajakklub
Arrangørpokalen til Svendborg Kajakklub for Thurø Rundt
Lyngbypokalen til Kano- og Kajakklubben 361
Gladsaxepokalen til Silkeborg Kajakklub
Marathonpokalen til Maribo Kajakklub
Årets klub: Vallensbæk Kano og Kajak Club
Årets Miljøpris: Ingen havde ansøgt om denne pris.

Willy Rasmussen
Dirigent

På nedenstående link findes samtlige bilag vedr. årsmødet.
http://www.kano-kajak.dk/System/Artikel/VisArtikel.asp?ID=126
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