
 

 
Referat DKF

 

Mødegruppe: DKF’s årsmøde
Dato: 25. marts 2012
Sted: Hotel Scandic, Roskilde
Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune 

Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth, Rene Olsen
Baggrundsmateriale:
(lovforslag mm)

Kan downloades på www.kano-kajak.dk 
 

 
Deltagere
 
Fornavn Efternavn Tilhørsforhold

Ole Tikjøb Formand / Bestyrelsen

Vibeke Preisler Næstformand / Bestyrelsen

Peter Michael Sørensen 2. Næstformand / Bestyrelsen

Lau Larsen Motion og Konkurrence / Bestyrelsen 

Jan Darfelt Landshols & Elite / Bestyrelsen

Peter Unold Udvikling & Aktivitet / Bestyrelsen

Tayo Lill Andreasen Klub, Facilitet & Miljø / Bestyrelsen

Willy Rasmussen Dirigent

Pia Nielsen KFM-AG

Aksel Jeppesen Ebeltoft Ro- og Kajakklub

Jørgen Hald Ebeltoft Ro- og Kajakklub

Pia Gulstad Esrum

Martin Søndergaard Gladsaxe Kano og kajakklub

Niels Hansen Gladsaxe Kano og Kajakklub

Daniel Fisher HaderslevKajakklub

Bolette Fokdal Holbæk Kajak Klub

Helle David Jensen Holte Roklub

Lin Gjerding Holte Roklub

Chris Lander Hvidovre Kajakklub

Carsten Tripsen Larsen Kano- og Kajakklubben 361
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Kim Kristensen Kano- og Kajakklubben 361

Niels-Peter Andersen Kano- og Kajakklubben 361

Per Arentoft Kano- og Kajakklubben 361

Flemming Grønborg Kano og Kajakklubben Limfjorden

Flemming Jensen Kano og Kajakklubben Limfjorden

Flemming Kristensen Kano- og Kajakklubben Nord

Jacob Zander Nielsen Kano- og Kajakklubben Nord

Peter Engel Kano- og Kajakklubben Nord

Tina Roikjer Køtter Kano- og Kajakklubben Nord

Liselotte Nielsen Kastrup Kajakklub

Anders Hauge Sørensen Køge Kano og Kajak Klub

Søren Pedersen Køge Kano og Kajak Klub

Henrik Madsen Lyngby Kanoklub

Jane Hinge Lyngby Kanoklub

Louise Jørgensen Lyngby Kanoklub

Marianne Gjerlufsen Lyngby Kanoklub

Niels Andersen Lyngby Kanoklub

Thomas Gjerlufsen Lyngby Kanoklub

Bjarne R. Nielsen Maribo Kajakklub

Finn Larsen Maribo Kajakklub

Hans Stokholm Nybro Furå Kano og Kajakklub

Kristian Nielsen Nybro-Furå Kano og Kajakklub

Rasmus Hansen Odense Kajakklub

Søren Svensson Odense Kajakklub

Bjarne Kongstad Odense Kajakklub

Jeppe Brandt Jepsen Ringsted Roklub

Aksel Hadberg Roskilde Fjords Kajakklub

Finn Pedersen Roskilde Fjords Kajakklub

Tom Søndergaard Roskilde Fjords Kajakklub

Susanne Dixen Ry Roklub

Alex Andersen Rørvig Kajakklub

Ernst Bührmann Rørvig Kajakklub

Finn Pape Silkeborg
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Tom Faurschou Silkeborg

Peter Nyegaard jensen Silkeborg Kajakklub

Josephine Kanta Skovshoved

Mette Irene Nielsen Skovshoved

Michelle Rørstrøm Skovshoved

Peter M Nielsen Skovshoved

Preben Nørregaard Skovshoved

Lars Juhl Solrød Strand Kajakklub

Mogens Kiersgaard Hansen Strømmen

Andy ludwig Sundby Kajakklub

Ulla Stuart Sundby Kajakklub

Casper Gyldenberg Surf Arbejdsgruppe

Kim Petersen Sønderborg Kajak Klub

Linda B. Jacobsen Sønderborg Kajak Klub

Ole Grønning Sønderborg Kajak Klub

Ruth Sommer Troense Kajakklub

Inge Mørk Andersen Vejle Kajakklub

John Broe Rasmussen Vejle Kajakklub

Christian Jacobsen Sekretariatet

Dorthe Hansen Sekretariatet

Flemmin Agner Jørgensen Sekretariatet

Lisa Weidich Sekretariatet

Malene Hjorth Sekretariatet

michael jakobson Sekretariatet

Mikkel von Seelen Sekretariatet

René Olsen Sekretariatet

Rune Dahl Mortensen Sekretariatet
 
 
 
Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave

side 3 af 26



1. Velkomst
 

Formand, Ole Tikjøb, byder velkommen til Årsmødet, 
og takker for deltagelse i forudgående temamøde, med 
spændende workshops med diverse eksterne og interne 
oplægsholdere. 
 
Velkommen til repræsentanter fra klubberne og til 
arbejdsgruppemedlemmer. 
 
Speciel velkomst til Thomas Gjerlufsen, æresmedlem 
samt 
Hilsen til og fra Jørn Cronberg, æresmedlem som er til 
ICF bestyrelsesmøde i Rio og derfor ikke kan deltage i 
Årsmødet. 
 
Velkomst til nye klubber, Orø Bådlaug, Bornholms 
kajakklub, Skarø Kajakklub, Solrøs Strand Kajakklub, 
kano og Kajakklubben Vejle å, Kollund kajakklub, Havns 
Sø Havkajak, Kano og Kajakklubben Odin, Gjerrild-
Bønnerup Kajakafdeling og Rønne Roklub (der blev 
optaget på bestyrelsesmødet i går). Kun Solrød Strand 
Kajakklub er repræsenteret ved mødet. 
 
Afsked med John Ludvig, der sov stille ind i 2011. 
John Ludvig blev æresmedlem i 2002, han var en stor 
personlighed i kajaksporten. 
 
Svend Erik Stenberg døde i 2011, speaker stemmen som 
alle kendte fra div. stævner og løb. 
John og Svend Erik æres, alle rejser sig, 1 min. stilhed.
 

2. Valg af dirigent
 

Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent 
og vælges. Willy takker for valget. 
Dirigenten konstaterer, at der er 58 stemmeberettiget til 
stede. Deltagerne informeres om, at mødet bliver båndet 
og sekretariatet skriver referat. 
Dirigenten konstaterer at  formalia er i orden i følge DKF 
Love §9 samt at den udsendte Dagsorden overholder 
betingelserne i §12. 
 

3. Valg af 
stemmeudvalg
 

Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub foreslås som 
stemmetæller, sammen med Bjarne Kongstad fra Odense 
Kajakklub og Pia Nielsen fra Nyborg Kajakklub.
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  4. Formanden 
aflægger 
beretning
 

Skriftlig beretning foreligger i materialet – her er Ole 
Tikjøbs (OT) tilføjelser.
 
Status på Bagsværd Sø: Det er besluttet hvordan 
rostadion skal se ud og nu skal financieringen findes. 
Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommunerne er på sagen 
sammen med Lokale og Alægsfonden. DKF og DFfR på 
sidelinjen. De to forbund er blevet opfordret til at afholde 
flere sprint stævner og DKF får besøg fra ICF som skal 
kigge på forholdene. 
 
Forberedelsen af world cup´en i 2012 sker i tæt 
samarbejde med kommunerne og Sport Event Danmark - 
sidstnævnte vigtig for økonomi for eventet.  
 
Mht. til VM i 2013 opfordrer OT til at klubberne deltager 
med mange roere og hjælpere. Han takker dem der 
deltager i forberedelse af både WC og VM og opfordrer 
forsamlingen til at overveje deltagelse som hjælpere, da 
der stadig mangler hænder - især til VM 2013. 
 
Sport Event Danmark ønsker flere bredde arrangementer 
som følge af deres strukturændring. Sport Event 
Danmark vil sammen med bla. Dansk Idræts Forbund 
(DIF) gerne have events i København. Fra DKF’s side ses 
bla. på Tour-de-Gudenå (TDG), der er under forandring 
og er kommet med i ICF klassisk serie. Komiteen er 
meget åben overfor dette. Ole opfordrer til at klubberne 
henvender sig til komiteen med ideer. TDG startede 
under DKF og har siden været under Jyllandskreds og nu 
under TDG forening (samling af ca. 10 jyske klubber), det 
overvejes nu om det igen skal under DKF - gerne med 
en arbejdsgruppe. (DKF andel en forudsætning for Sport 
Event Denmark samarbejde). 
 
Til sidst takker OT alle frivillige i klubberne, arrangører 
af stævner og andre arrangementer, bestyrelsen, 
arbejdsgrupper, ATK gruppen og herunder afgået 
Ungdomslandstræner Michael Fjeldvig, ansatte samt  
Adam Splid og Thomas Christiansen for indsatsen med 
Maraton landshold. 
 
Spørgsmål til beretning:
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub
Siden noget af deltagerbetalingen kører ind over DKF ved 
CPH Springregatta, hvad kommer TDG komiteen så til at 
betale til DKF? 
Tidligere har Lyngby Kanoklub foreslået Kastellet rundt 
og hermed gives bolden videre til de Københavnske 
klubber. 

side 5 af 26



 
Svar fra Ole Tikjøb:
Det vides endnu ikke hvad den præcise betaling bliver, 
men det er tænkt at dette skal foregå lige som med CPH 
Springregatta. Regnskabet for TDG bliver fremlagt og 
godkendes blandt de jyske klubber i TDG foreningen. 
Hvis TDG foreningen lukker overføres alle penge til DKF. 
 
Svar fra Jan Darfelt:
Pga. strukturændringen i Sport Event Danmark, 
hvor midler til bredde er blevet prioriteret, vil DIF 
og Sport Event Danmark fokusere på at skabe flere 
events i København. Eksempler på tidligere event er 
svømmestævnet Christiansborg rundt. DKF har sagt ja til 
at gå ind i dette og Københavns Kajak Kreds (TCB) har 
vist interesse. Til denne udvikling af motion i Københavns 
hjerte både for danskere og udlændinge er der brug for 
de Københavnske klubber. DKF vil stå for markedsføring - 
både i Danmark og internationalt og klubberne forventes 
involveret i det praktiske på selve dagen. 
 
Beretningen, blev godkendt
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5. Bestyrelses- 
medlem 
ansvarlig for 
Landshold & 
Elite aflægger 
beretning

Skriftlig beretning foreligger i materialet - her er Jan 
Darfelts (JD) tilføjelser.
 
Opfordring til at klubberne hjælper med at motivere 
medlemmerne til at deltage i de mange løb der 
arrangeres rundt omkring. Det er altid sjovest at 
konkurrere, når der er mange andre at konkurrere med
 
Opfordring til at bruge ATK aktivt ude i klubberne, stor 
tak til alle der har bidraget i at få ATK materialet skrevet 
færdigt.
Opfordring til at fortsætte børn og unge arbejdet ude i 
klubberne, og få flere børn med ud til konkurrencer Stor 
styrke for klubberne at have børn og unge i klubberne 
til at skabe liv, og til at sikre fortsat rekruttering til 
elitearbejdet i DKF.
 
Team Danmark har meldt ud at der kommer nyt 
tilskudssystem. Derfor skal DKF´s bestyrelse i gang 
med nogle overvejelser omkring hvilket omfag DKF kan 
bidrage økonomisk og ressource mæssigt, og sikre en 
ny 4 årig aftale med Team Danmark. Herunder sikre 
kvalificerede trænere. 
Der bliver informeret nærmere om dette, når DKF og TD 
har fået snakket sammen om det fremtidige samarbejde.
 
Spørgsmål/kommentar, 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub
Hvad er kriterier for at blive optaget på Kraftcenter? Og 
er der TD støtte til det?
 
Svar 
Jan Darfelt:
Man skal have lyst og vilje til at indgå på et kraftcenter. 
Ledere på kraftcentrene skal vurdere,  at en roer 
har et potentiale. Det er individuelt hvad de enkelte 
kraftcentre sætter af kriterier. Opfordring til kraftcenter 
repræsentanter i salen, om at informere lidt om hvad de 
gør.
Kraftcentrene indgår som en del af den samlede støtte 
fra Team Danmark.
 
Finn Pape, KC Silkeborg:
Kigger på talenterne, ude i klubberne over en periode, og 
snakker med roere, trænere og forældre, om optagelse 
på KC.
De unge skal være klar til træning 7 dage om ugen 
samt deltagelse på diverse træningslejre. Kan være med 
fra de er ca. 13 år. derudover skal de have en grad af 
aldersrelateret modenhed, og være motiverede til at 
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træne den krævede mængde.
 
Beretningen, blev godkendt
 

6. Bestyrelses- 
medlem 
ansvarlig for 
Udvikling 
& Aktivitet 
aflægger 
beretning
 

Skriftlig beretning foreligger i materialet - her er Peter 
Unolds (PU)tilføjelser.
 
PU henviser til skriftlig beretning. Han takker ydermere 
eiteansvarlig for fokus på børne/unge arbejde
PU har to tilføjelser til skriftlig beretning.
1. 
Der  er brugt en del tid på søfartsstyrelsen. For 
fem dage siden kom der nye tekniske foreskrift fra 
Søfartsstyrelsen. Instruksen omhandler primært 
erhverssejlads og er derved ikke direkte relevant for den 
enkelte klub. Dog er der klubber som har aktiviteter med 
karakter af erhvervssejlads og forbundet har i høj grad 
igennem uddannelsessystemet. 
Desuden er der organisationer som er associerede med 
DKF. De ca 50 skoler som har indgået samarbejde 
med DKF og store organisationer som for eksempel 
Idrætslærer Foreningen, Efterskole foreningen og 
spejderne kommer også til at berøres af de nye 
foreskrifter og skal udarbejde sikkerhedsinstrukser. 
Vi forventer og vil arbejde for at de referere til vort 
uddannelsessystem i disse foreskrifter. 
 
Spørgsmål/kommentar, 
Ingen spørgsmål/kommentare
 
Beretningen, blev godkendt
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7. Bestyrelses- 
medlem 
ansvarlig for 
Klub, Facilitet & 
Miljø aflægger 
beretning
 
 

Skriftlig beretning foreligger i materialet - her er Tayo Lill 
Andreasens (TA) tilføjelser
 
Klub, Faciliteter og Miljø (KFM) er et nyt område og jeg 
en ny person og har brugt tiden på at arbejde mig ind på 
arbejdet i DKF bestyrelse og på Området Klub, Faciliteter 
og Miljø. jeg har set på det med et udefra blik fra 
klubbernes side og indefra fra DKF og ud og det har givet 
mig anledningen til at lancere mangfoldighed, innovation 
og dialog om klubopstart, klubudvikling, havneudvikling, 
miljø med fokus på rekruttering og fastholdelse og 
jeg giver hermed et overblik over området i følgende 
powerpoint præsentation: 
 
Link: https://docs.google.com/presentation/d/
1adLedW7CiG6xYgVeu7DhJ5hkhVwo-nazmltz-gmwNbA/
edit
 
opmærksomhedspunkter er:

● Udviklingsprojektet.
● Klubportal.
● Ambassadørkorps.
● Brands.
● Lederdating.
● Foredragsrække.
● Miljø-adgang til naturen.
● Natura 2000.
● KFM AG - arbejdsgrupper 

 
Takker arbejdsgruppe, der har været med til at udvikle 
området. Opfordrer andre til at deltage og bidrage med 
egne kompetencer. 
 
Spørgsmål/kommentar, 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: Flot gennemgang. 
Savner kanosporten i din gennemgang. Mht. DIF pris i 
2103, kunne man rykke den lidt frem, så sådan nogle 
som mig, også kunne nå at opleve det? Klubberne bliver 
opfordret til +50 og +60, så kommer  af sig selv, men 
sker det? 
 
Svar 
Tayo.Ift. Kano. Hvis vi skal have fat i kano, skal det være 
muligt at være medlem af DKF som privatperson. Er vi 
klar til at folk kan blive individuelt medlem af DKF? 
Vibeke Preisler er den rette at snakke med ift. kano. 
 
Ift. idrætsprisen, er der tale om en slå fejl, 2013 så jeg 
tror også, at du kan nå at være med.
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Ift. de unge.  Det er et generelt mønster i hele samfundet 
og i alle idrætsgrene at yngre årgange spec. 15-39 
år er svære at holde fast i. Det er der flere naturlige 
livsmønster forklaringer på. Så Lad os bruge viden/
forskning, og få realisme ind i diskussionen og være 
stolte af det vi gør. 
 
Ole Tikjøb: Vi glemmer ikke kano! 
 
Beretningen blev godkendt
 

8. Bestyrelses- 
medlem 
ansvarlig 
for Motion & 
Konkurrence 
aflægger 
beretning
 

Skriftlig beretning foreligger i materialet - her er, Lau 
Larsens (LL) tilføjelser
 
Lau takker Peter Sørensen for at holde ham opdateret på 
polo området.
Ønsker Odense Kajakklub tillykke med afviklingen af stort 
int.nationalt polostævne, med deltagelse af 16 herrehold 
og 4 damehold fra 7 nationer.
Beklager problemerne med afvikling af årets Ergometer 
DM i Rødovrecenter. der var bla. en del problemer med 
maskinerne og resultatformiddling.
Både Dansprint, der levere maskinerne og Lau vil arbejde 
på at disse problemer ikke gentager sig fremover.
Vi er nød til at tænke i aktivitet, for at holde på 
medlemmerne, hvis Polo skal beholde DIF-medaljer og 
tilskud, skal der være over 1000 medlemmer, ved første 
fase i optællingen var dette ikke tilfældet.
En nærmere undersøgelses viste at mange polospillere 
ikke var registreret rigtigt.
Lau opfordre klubberne til at huske at skrive polospillere 
på i medlemsindberetning.
 
DKF skal i 2013 arrangere Nordisk Ungdoms Mesterskab 
(NUM). Lau efterspørger klubber der påtænker at 
afholde stævner i 2013, der kunne være interesseret i at 
arrangere NUM
 
Beretningen blev godkendt
 

9. 
 

Appeludvalget 
aflægger 
beretning 
 

Formand for AU Jens Evald (ikke til stede)
 
Willy Rasmussen, konsulent i DIF:
Der har i 2011 været to sager, afgørelserne kan læses på 
forbundets hjemmeside.
 
Beretningen blev godkendt
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10. Næstformand 
aflægger 
regnskab for 
2011
 

2. næstformand Peter Sørensen (PS)
 
Supplerende bemærkninger til regnskabet:
Resultatet for 2011 er på minus 322.672. Dette er ikke 
tilfredsstillende. Egenkapitalen er faldet tilsvarende.
Indtægtsniveauet på realiserede tal er øget fra 2010 til 
2011 - dels på DIF bloktilskud, dels på TD støtten.
Det har været en målsætning for bestyrelsen at skaffe 
flere indtægter og det realiserede er steget pænt.
Bemærkning om medlemsoptællingens indflydelse 
på tallene. Man har kunnet nå at indarbejde 2010 
medlemstallene for budget 2011. Derfor har indtægterne 
på DIF siden holdt budget.
 
Realiserede udgifter er steget væsentligt (- se præcise tal 
i regnskabet).
 - Den store post er Magasinet - dette skyldes 
meromkostninger og svigtende annoncesalg.
 
Udviklingen i DKF’s økonomi er øget generelt - med 2,3 
mill. på udgiftssiden. Man har gjort alt for at udnytte 
DIFs fordelingsnøgletal og på den måde via aktiviteter at 
booste DKFs økonomi.
 
Fordelingen mellem de forskellige aktiviteter på 
indtægtssiden står mellem 3 store bidragsydere + 
deltagerbetaling (se regnskabet i årsmødematerialet s. 
29).
 
På udgiftssiden: Der er kommet en ny elitepost efter 
sidste årsmøde - skyldes ny struktur, hvor maratondelen 
og polodelen nu hører under ‘anden elite’.
Polosiden har brugt færre penge - roerne har afregnet 
internt - transport kører udenom DKF.
Ungdomselite har afholdt billigere arrangementer.
 
Derudover er der aktiviteter, der ikke er blevet afholdt, 
eller afholdt billigere.
 
Forbundsprojekter fremstår som en stor post, langt over 
budget  - primært pga magasinet.
 
Landshold og Elite fylder dog stadig meget også.
 
Der er lavet en aftale med DIF om at hensætte 400.000 
på udviklingsprojektet - midlerne skal bruges på dette 
projekt. Hvis man ikke havde hensat dem i 2011 - ville 
vi være kommet ud med et overskud på knap 80.000. 
Men man har vurderet, at det var bedst at få dem til 
at arbejde i 2012, og at et underskud i 2011 var mest 
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retvisende.
 
Det er selvfølgelig langt fra tilfredsstillende, at vores 
resultat er negativt og at der et fald i egenkapitalen. 
Man har for et par år siden lovet årsmødet at konsolidere 
egenkapitalen og arbejder da også stadig på det.
 
Spørgsmål/kommentarer:
 
Peter Nygaard, Silkeborg:
Regnskabet er ikke godt - ingen sammenhæng med det 
fremsendte materiale - det skaber forvirring.
Vi skal forholde os til udgiften på magasinet. Peter 
efterlyser en kommentar fra DKFs formand.
 
Peter Nielsen, Skovshoved Roklub:
Tab på 22% på egenkaptalen er ikke acceptabelt. 
Egenkapital på under 10% af regnskabet duer ikke.
Vi skal se på magasinet og evt andre udg.poster.
Håber på overskud næste år til at sikre en forøgelse af 
egenkapital - DKF er ellers for sårbar mod uforudsete 
eller pludseligt opståede udgifter. 
 
Til sidst en teknisk kritik. Der burde have været en note 
til et samlet underskud i denne størrelsesorden (ca. 
700.000) i regnskabet. 
 
Thomas Gjerlufsen:
Magasinet er godt, men et underskud på 700.000 er 
uacceptabelt.
 
Klubbernes medlemslister burde på en eller anden måde 
samkøres med forbundets reg. så kun de rette modtager 
bladet.
 
Landstræneromkostningerne er steget med kvart million - 
hvorfor - er det omkostninger til trænerskifte?
 
Hvorfor 0 kr. ud for “medvindskaproning”?
 
Aksel, Roskilde Kajakklub:
Mener ikke det udsendte regnskab stemte med det, 
der blev præsenteret på dias - hvorfor? Hvilke tal er de 
korrekte?
 
Svar 
Peter Sørensen: 
Vedr. Underskuddet på bladet: underskuddet på 700.000 
er korrekt. Tidligere har man alene på årsmagasinet haft 
udgifter på ca. 250.000. Nu får man en samlet pakke 
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(Årsmagasin + 6 magasiner). Det reelle underskud anslås 
til ca. 450.000.
Årsmødet må diskutere om man skal gøre noget ved det 
(nedlægge magasin) eller finde alternativ financiering.
 
Vedr. Landstrænenspørgsmål: Merudgiften skyldes, 
at der var omkostnimger ved trænerskifter. Der er nu 
ansat 2 landstrænere Martin Hald og Martin Hunter, som 
varetager forskellige opgaver omkring landsholdet.
 
Vedr. Medvindskaproning: Peter S havde ikke et svar.
 
Vedr. Egenkapital: Hvis man ser på balancen, er 
egenkapitalen på over 1,1 mill. Dette skyldes en 
jubilæumsfond (som binder en del af midlerne). Fonden 
giver et afkast. - Hvert år besluttes det, hvad afkastet 
skal bruges til. Det er årsmødebestemt, hvad fonden skal 
bruges til.
Ved opgørelse af forbundets  egenkapital ser man bort fra 
fondsmidlerne. 
 
Peter Unold: 
Vedr. “Medvindskaproning”: Surfskiprojektet kom ikke 
i luften i 2011 - AG kom først i gang sent på året - i 
november. Fra 2012 hedder det Ocean racing.
 
Ole Tikjøb: 
Vedr. Underskuddet: Det er selvfølgelig ikke ok med 
underskuddet, men bladet er vigtigt - så hvordan kan 
vi gøre det anderledes? Man er meget opmærksom på 
problematikken.
 
Medlemstallene ser heller ikke så gode ud, som vi kunne 
ønske.
 
På bestyrelsesmødet d. 25/4 drøftes den økonomiske 
situation - igen.
 
Christian Jacobsen: 
Vedr. Magasinet: - Vi har været igennem 3 konkurser 
med tidligere samarbejdspartnere. Det er svært at finde 
solide samarbejdspartnere, detaljer om distribution 
nævnes. Vi vil gerne have input fra klubberne, hvor langt 
kan man gå ned i omkostningsniveau og stadig producere 
et læseværdigt magasin?
Magasinudgiften rummer andre ting, anden 
kommunikation, der tidligere lå i andre regi, som også 
medførte en udgift.
 
Vedr. regnskabets sammenhæng: Ny politisk struktur 
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giver en anden regnskabsopstilling. Budgettet - incl. 
budgettal 2011 - er lavet i ny opstilling. Regnskabet fra 
Deloitte er sat op i gammel opstilling.
 
Skift i revision blev også nævnt.
 
CJ beklager forviringen.
 
Ole Tikjøb:
Kommentar til Thomas om landstræner - vi fik et 
ekstraordinært tilskud fra TD, som optræder andet sted i 
regnskabet.
 
Thomas Gjerlufsen:
Synes ikke han fik svar vedr. adresse kartoteket.
Nyt spørgsmål: Hvad mister vi i kr. når klubber ikke 
indsender medlemsoptælling rettidig?
 
Christian Jacobsen: Har forsøgt at samkøre lister, 
meget dyrt at gøre dette. Pt gøres det manuelt - det 
koster mange timer.
 
Forsinket medlemsregistrering, koster ikke i kroner og 
ører. Det tager ca. en måned i medarbejder timer at 
indkradse oplysninger fra klubberne. Så det koster jo 
alligevel indirekte!
 
Peter Engel, Kano- og kajaklubben Nord:
Opfordring: alle medlemmer på en adresse behøver ikke 
modtage bladet, gå ind på DKF hjemmeside og afmeld.
 
Opfordre til at udsende magasinet elektronisk i stedet.
 
Peter Sørensen: 
BE ambition med bladet var at få noget til at stå ude i 
klubberne, som kunne læses igen og igen.
Der er ikke så mange, der læser de elektronisk 
rundsendte skrivelser - så udbredelsen bliver ikke 
så stor, som med et ‘virkeligt’ blad. Det giver tab 
af information. Dette er bestyrelsens vurdering. 
Magasinet kan også bruges i markedsføring - det skal se 
professionelt ud.
 
Thomas Gjerlufsen.:
Får udmeldte medlemmer fortsat bladet?? Hvordan får 
DKF det at vide?
 
Christian Jacobsen: 
Der er lavet en manual til klubberne - klubberne 
melder personer ind i systemet ved at sætte et flueben 
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- og fjerner dem igen ved udmelding. En feature er 
endnu ikke aktiveret i systemet - en årlig opdatering 
af magasinmodtagere, men det er stadig klubbernes 
opgave.
CJ ville ikke komme ind på de tekniske detaljer i øvrigt.
 
Jan Darfelt.: 
BE har valgt at fokusere på bladet, fordi det et link 
til mange perifere klubber, som ikke har fokus på 
konkurrence og uddannelse.
 
Regnskabet blev godkendt
 
 

 Frokost Efter frokosten suspenderes mødet og 
hædersbeviser uddeles. Se fordelingen efter evt.
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11. Næstformand 
gennemgår 
budget 2012
 

2. næstformand Peter Sørensen 
 
Som det fremgår af det udsendte materiale kan man 
se at vores budget er lavet således at man skal se det 
i overordnede poster. Først er der en indtægtsside 
og derefter er der en udgiftside, altså en detaljeret 
budgetplan.
Budgettet for 2012 er lavet efter den nye struktur.
 
På indtægtssiden kan ses de store poster DIF og TD 
tilskud, klubkontingenter samt udd.licens. Vi forventer 
status Quo på TD delen. En lille fremgang på DIF 
støtten Qua fordelingsnøglen, (der er tre år bagudrettet 
hvorfor vi ret præcist ved hvad vi får). I forhold til 
klubkontingentet er det ikke et præcist tal, da DIF har 
ændret indberetningsdatoen fra sep. til jan. og da vi 
har haft en lille medlemstilbagegang er tallet usikkert. 
Nedgangen er 326.000 kr i forhold til det budgetterede.
Dette er BE opmærksom på og har diskuteret mulige 
besparelser. Mulige veje er at Årsmødet suspendere 
Norsminde Fonden i 2012. Derudover er der nogle 
nedskæringer på løn og administration, Desuden kan der 
hentes 100.000 ved DIF
 
Div. indtægter dækker over tilskud fra biblioteksstyrelsen 
og fra annoncesalg samt div. øvrige.
 
På udgiftsiden er det mest bemærkelsesværdige 
nedgangen på Landshold og Elite. Det er OL år og denne 
udgift afholdes af DIF til forskel fra EM og VM.
Forøgelsen i Anden elite skyldes at strukturændringen har 
flyttet kajakpolo hertil.
 
Willy: I følge DKF love §16 står at BE i jan. skal besluttet 
budgettet for det følgende år, hvorfor dette budget er 
besluttet, så dette var blot information.
Derudover lå der et forslag om at suspendere 
fondsudbetalingerne i 2012.
 
Kommentarer:
 
Peter Nygaard, Silkeborg
Bekymrende, i forlængelse af regnskabs diskussionen.
Udgiften til bladet er stadigt på. Resultatet er et 0 
resultat med en usikker indtægt på kontingent. Risiko for 
at brage ud med et underskud på ½ mil. Beder BE tage 
dette til efterretning.
 
Peter Nielsen, Skovshoved
Hvor meget vil man kunne hente ved også at inddrage 
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Norsminde fonden?? Med de godt 300.000 der mangler 
på kontigentsiden, så gælder det overskud på 142 kr, 
som er forventet jo ikke længere. Opfordrer derfor til 
at bestyrelsen tænker over dette og sørger for et pænt 
overskud fremover.
 
 
Peter Sørensen:
Peter Nygaard, ja det er bekymrende vi står i en situation 
hvor vi er gået 2263 medlemmer tilbage i forhold til 
et budget med kun kr. 142 i overskud. Bestyrelsen er 
opmærksom og der er en ny plan for at få økonomien på 
ret køl.  Hovedtræk er dels 100.000 kr fra DIF og mindre 
besparelser, bl.a fondsmidlerne på 35.000 og øvrige små 
besparelser der tilsammen giver et overskud på knapt 
20.000 kr.
 
Annoncesalget er gået godt (95% er dækket) i de første 
numre af bladet og vi håber trenden fortsætter.
 
 
Søren Petersen, Køge Kano og Kajakklub
Fonden har vel et formål, kan dette inddrages og puttes 
ind i en drift?
 
Christian Jacobsen:Fonden som blev oprettet ved 
salg af grund Norsminde, er ikke oprettet som fond, 
men er en parkeret pose penge på en konto, hvis afkast 
går til det Årsmødet beslutter. BE behandler forslag til 
anvendelse af midlerne, årsmødet beslutter anvendelsen 
af midlerne samt om fonden skal nedlægges, idet der 
ikke ligger andre papirer end de der blev besluttet på 
Årsmødet 2010.
 
Bolette Fogdal, Holbæk
Ser bekymrende ud. Hvordan blev - 300.000 i underskud 
til overskud på 20.000?
 
Christian Jacobse: Kontingentindtægten var baseret 
på tallene 1.10.2010, da havde vi et medlemstal der 
var 2243 højere end i dag. Vi har siden 1998 haft 
en medlemsfremgang på mellem 4 og 8 % om året, 
der er kun budgeteret med en fremgang på 3%. Men 
når man så går tillbage i stedet for frem, slår det 
igennem 2 gange. Derudover vedtog vi sidste år en 
kontingent trappe for små klubber samt at nye var 
helt kontingentfrie de første to år. Så den direkte 
sammenhæng mellem medlemstal og indtægt er lidt 
mere kompliceret. Derfor er der en forskel på det 
budgetteret kontingent i 2012 og det realiserede på 
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326.000 kr.
Drøftelse med DIF vedr. måden at drive 
udviklingsprojektet på, skulle give en udgift der er 
105.000 kr. mindre i 2012.
Desuden kører vi sparekniven over en række områder 
hvor vi ikke har specifikke aftaler og forpligtigelser, (som 
vi ellers har på en hel masse felter), her vil vi spare 
3% på forskellige ting. Suspendere en stor del omkring 
planlagte forbundsprojekter, puljemidlerne suspenderes 
og vi vil ændre på øvrige PR initiativer og spare på 
IT og driftomkostninger på hjemmesiden og på nogle 
personalemæssige udgifter i lidt større procentvis. Alt i 
alt besparelser på 344.000, deraf forventet ny balance på 
18.224 kr.
 
Man skal huske at aktivitet og visse udgifter resulterer i 
point til fordelingsnøglen, som igen giver større tildeling 
til næste år. Så forkerte besparelser kan resultere i en 
negativ spiral med færre indtægter. Økonomisk set er vi 
bedre tjent med at bruge hver en øre end at have bare 
en lille opsparing. Vi har faktisk noget på kistebunden da 
vi over de næste tre år er sikret omkring 3 millioner kr. 
årligt fra DIF pga. fordelingsnøglen, der er bagudrettet. 
Dette ville også gælde hvis vi ingen aktiviteter havde og 
alle gik hjem.
Mange udgifter skal altså ses som en investering i 
fremtiden.
Budgettet er et forsøg på at se hvordan fremtiden 
kommer til at se ud. 
 
Willy: Vil Årsmødet vedtage at man suspendere 
Norsminde Fonden i år, altså forslaget fra 2011. 
 
Thomas Gjerlufsen: Burde det være fremsendt som 
lovforslag?
 
Willy: Det tør jeg ikke gøre mig klog på men Årsmødet 
er højeste myndighed så det i beslutter er gældende.
 
Det vedtages.
 
 
Budget 2012 blev taget til efterretning (kun 
orienteringspunkt)
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12.1 Orientering om 
Budget 2013
 
 

2. næstformand Peter Sørensen
 
Prognose indtægter: Der er tale om bestyrelsens bedste 
bud på fremtiden. De 326.000 i manglende kontingent kr. 
er ikke med i prognosen for 2012.
 
Fremgangen i klubkontingent skyldes forventninger til 
Udviklingsprojektet. 
 
Ift. DIF. skyldes forventninger til øget fremgang i 
nøgletal. Faldet mellem 2013 og 14. skyldes afslutningen 
på Udviklingsprojektet og tislvarende bortfald af 
specialtilskud. 
 
Balance: Forventet forøgelse af egenkapital i 2014. 
Usikkerhed ifm. ny spillelovgivning. 
 
Budget 2013 blev taget til efterretning (kun 
orienteringspunkt)
 

12.2 Vedtagelse af 
klubbernes 
kontingent for 
2013
 

2. næstformand Peter Sørensen 
 
Forslag: Uændret kontingent.
Begrundelse:  Man vil se resultatet af den struktur, der 
vedtoges i 2011 og foreslår derfor uændret kontingent.
 
 
Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.
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 13.
 

Orientering 
om forbundets 
planer for 2012
 
 

Bestyrelsen
Ole Tikøb
 
Landshold & Eliten
Jan Darfelt:
På trods af 10 års godt arbejde i kraft centrene (KC) 
har DKF  svært ved at hænge på i U/18 i international 
sammenhæng. Derfor arbejdes der på en ny elite 
struktur i 3 niveauer hvor ATK indgår. Denne struktur 
præsenteres for TD i løbet af 2012, og målsætning er at 
komme op på 8-10 ATK centre, med struktureret træning 
for Børn og Unge.
 
Mere professionalisering af KC, hvor de nuværende 
7 KC sandsynligvis bliver skåret ned til 2-4 KC med 
højere grad af støtte til roerne. KC skal sigte mod 
fuldtidstræner, større støtte apparat herunder tilknyttet 
massør, lektiecafe m.m. 
 
Der sigtes mod at tilknytte op til 15 roere på elite 
centeret (EC) som p.t har 10 roere. 
 
 
Udvikling & Aktivitet
Peter Unold: 
De fleste midler under UA bruges på konsulent timer. 
Sidste år mest focus på havkajak, i år kap-og turkajak.
Mere materiale ud i klubberne omkring uddannelse, 
sikkerhed og aktiviteter. 
Status på ny hjemmeside. Er kommet langt, og har lavet 
aftale med leverandør. Dog ikke noget konkret endnu.
 
Generelt er der brug for flere arbejdsgrupper (AG) til at 
løfte de opgaver der er budgetteret med under UA.
 
Motion & Konkurrence
Lau Larsen: 
Potentiale for vækst indenfor motionskaproning. 
DKF vil gerne have medlemmernes hjælp til at oprette 
flere AG til at udvikle de tilbud der er i DKF.
Uddannelsestilbud: Officiels og holdleder kurser er i år 
blevet aflyst, men hvis klubberne kan samle en gruppe 
skal de henvende sig til DKF sekretariat, så vil DKF 
forsøge at oprette uddannelse løbende.
Kapklubudvikling fortsætter i trekantsområdet, med 
udvidelse på vestsjælland.
 
Gennemgang af udvalgte stævner og løb:
 
Ocean Racing AG oprettet i november 2011, som skal 
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kigge på hvilke tiltag der skal udvikles i 2012.
 
Kajakpolo Danmarksturnering.
Kører som planlagt, dog med udvidelse af 2. division for 
at få flere hold til at komme ud og spille turneringer.
Planer om at udvide udvide samarbejde med skoler.
 
DKF ønsker igen i 2012 at afholde en pigesamling og en 
drengesamling for at styrke sammenhold og motivere 
flere drenge og piger til at fortsætte med kajakroning. 
Der mangler dog fortsat arrangører, så alle klubber har 
mulighed for at byde ind på afholdelse disse.
 
DM maraton tur afvikles i 2012 i Helsingør, og der 
oprettes følgende klasser: K1 tur, K1 hav og K1 surfski
 
DM sprint afvikles som planlagt.
 
 
Klub, Facilitet & Miljø
Tayo Lill-Andreasen: Har præsenteret nye tiltag under 
beretning, men kraftig opfordring til at tage kontakt 
til DKF SEK, så vi kan få oprettet AG til at varetage 
planlagte opgaver herunder DKF ambassadørkorps og 
Lederdating.
 
Kontakte IDAN og Kulturministeriet og andre til at indgå 
i ovennævnte aktiviteter med henblik på at få et fælles 
afsæt af viden og politik for at styrke DKF og klubbernes 
viden om og tilpasse sig til nye tendenser i idrætslivet og 
samfundet.
 
Kommentarer:
Ingen spørgsmål
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13.1 Debat af 
politikkatalog
 

Tayo beretter at politikkataloget er udsendt til alle 
deltagere i Årsmødet til gennemlæsning og er lagt ud på 
borde her på temadag og årsmødet. Tanken er, at det er 
et debatoplæg og ikke et fuldt færdigt manuskript. Fordi 
det samtidigt indgår i DKF kommende strategiproces og 
det i det hele taget læggger op til at være fremadrettet 
istedet for bagudskuende. 
 
Hensigten var, at lave gruppearbejde omkring 
politikkataloget ved dette årsmøde, men vurderingen er, 
at tiden er for fremskreden. 
 
Tayo opfordrer alle til at læse det og forholde sig til det. 
Både at lade sig inspirere og kommentere det. Konkrete 
skriftlige forslag modtages gerne. 
 
Pejlemærkene i politikkataloget er mangfoldighed og 
samfundansvar. Herved lægger kataloget sig op af DIF´s 
politikkatalog. men er omsat til hvad det betyder for DKF 
og fremtidsscenarier. f.eks. er det vigtigt at holde et 
vågent øje med kommunernes idrætspolitiske tendenser, 
som er under forandring og får indflydelse på klubbernes 
dagligliv, værd at være på forkant med. 
 
 
Spørgsmål/kommentar, 
 
Peter Engel, Kano og Kajakklubben  Nord: Har 
lige nået at skimme det. Acceptere at debatten i dag 
suspenderes, men opfordre til at bestyrelsen efter at 
have modtaget kommentarer, foreslag og indspark 
samler op og indkalder til en temadag eller lignende, så 
klubberne kan blive hørt.
 
Svar 
Ole Tikjøb svarer, at han er enig med Peter Engel og 
vurderer, at det er den rigtige måde, at gøre det på.
 
Tayo supplerer, at det er en rigtig god ide og at det evt. 
kan kombineres med nogle af de øvrige initiativer.
  

14. Indkomne 
forslag
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14.1 Lovforslag
 

 
Forslag 1
Forslag fra Bestyrelsen
Nationale kaproningsbestemmelser for sprint §7, 
appendix
sætning om B-finale slettes
Begrundelse:
Deltagerantallet ved DM har de sidste par år været så 
store især vor HU14 og HU16 K1, hvorfor det vil være 
ønskeligt med B-finaler
 
Forslaget vedtaget
 
Forslag 2
Forslag fra Bestyrelsen
Fælles Kaproningsbestemmelser §5.a. Deltagere ved 
danmarksmesterskaber
Sætning indsættes; Roere fra ikke-EU-lande som har fast 
bopæl i Danmark, og som er medlem af en klub tilsluttet 
DKF, kan søge DKF´s bestyrelse om dispensaton til at 
deltage.
 
Spørgsmål:
Thomas Gerlufsen, Lyngby Kanoklub:
Hvornår skal dispensations ansøgningen foreligge
 
Svar:
Ole Tikøb:
Jo tidligere ansøgningen foreligger, jo bedre tid har 
bestyrelsen til at tage stilling til en dispensation.
 
Forslaget vedtaget
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14.2 Formål 
Norsminde 
fonden 2013
 
 

Bestyrelsens forslag er: 
 
Kano og kajakroning for handicappede 
 
Dansk Handicap Forbund, DIF og ICF har opfordret 
DKF til at gå ind i på dette område især fordi det er 
OL disciplin og der er meget fokus på dette. Så det er 
en udfordring, da DKF ikke er kommet i gang på dette 
område. Det er desuden blevet meget aktuelt ovenpå 
krigsskaderne man har set de sidste par år.  
 
Aksel Hadberg, Roskilde Fjord Kajakklub:
Opklarende spørgmsål om hvorvidt det er de 
suspenderede midler.
 
  
Ole Tikjøb:
Forklarer at det er for 2013 og ikke 2012.
 
Kano og kajak roning for handicap er vedtaget som 
tema for Norsminde Fonden 2013.
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15.
 

Valg i.h.t. § 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1 Valg af formand
Bestyrelsen forslår Ole Tikjøb (vælges for 2 år)
Vælges enstemmigt
 
15.2 Valg af 2. næstformand
Bestyrelsen forslår Peter Sørensen (vælges for 2 år)
Vælges enstemmigt
 
15.3 Valg af bestyrelsesmadlem ansvarlig for 
Landshold & Elite
Bestyrelsen forslår Jan Darfelt (vælges for 2 år)
Vælges enstemmigt
 
15.4 Valg af bestyrelsesmedlem ansvarlig for 
Udvikling og aktivitet
Bestyrelsen forslår Peter Unold (vælges for 2 år)
Vælges enstemmigt
 
15.5 Valg af formand og medlem af Appeludvalget
Jens Evald afgår efter tur og modtager genvalg
Thomas Gjerlufsen afgår efter tur og modtager genvalg
Begge vælges ensstemmigt
 
15.6 Valg af revisor
Bestyrelsen instiller til at DIF fælles revision (KPMG) 
vælges.
Årsagen er at KPMG er DIF´s fælles revisionsfirma og der 
er en fællesaftale som vil spare DKF penge.
Vælges enstemmigt.
 

16. Eventuelt
 

Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub
I forbindelse med Lyngby Kanoklubs 75 års jubilæum 
i år, afholdes åbent hus 9. juni, hvor alle klubledere 
er inviteret. Der vil være forskellige arrangementer i 
forbindelse med jubilæet, så alle er garanteret en god og 
underholdende dag.
 
 

 Mødet slut  
På gensyn den 16-17. marts 2013 i Silkeborg
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 Hæder og 
ære uddelt på 
mødet,
 

Ole Tikjøb tildeler DKF’s æresbevisninger: 
 
Frivillige ledere:
Ærestegn i bronce: Til Peter Unold (medlem i ÅKKK 
og MKC). Begrundes med hans store engagement på 
havkajaksiden og i bestyrelsen på flere områder over 
årene.
 
Ærestegn i bronce: Til Peter Sørensen (medlem i Holte 
Roklub og Vallensbæk Kajak og Kano Club).
Først aktiv kaproer siden polospiller og engageret i BE 
bl.a. for at promovere polo. Siden økonomiansvarlig.
 
Kongshvilepokalen: Gorm Rønved Larsen, Kerteminde 
Kajakklub (uddelt lørdag d. 24/3-12)
 
Lolland-Falster pokalen - Maratonpokalen - gik til Maribo 
- modtaget af Finn Larsen.
 
Lyngbypokalen gik til Silkeborg - fleste points i alle 
udskrevne løb - modtaget af Tom Bondesen.
 
Gladsaxepokalen gik til Silkeborg Kajakklub - flest 
gennemførte U-roere til DM sprint - modtaget af Finn 
Pape
 
Arrangørpokalen gik til Lyngby Kanoklub for Mølleåens 
Blå bånd - modtaget af Niels Andersen.
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