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Præstø Kajak og Padle Klubs 

GENERALFORSAMLING 

Fredag d. 21. februar 2020 kl. 18.00 i Dambæks Havehus, Havnen, Præstø. 

REFERAT 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for perioden siden seneste ordinære 

generalforsamling 

a. Orientering om projekt Aktivt Liv Ved Fjorden 

3. Det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår fremlægges til 

godkendelse 

4. Budgetforslag for det indeværende regnskabsår, herunder 

fastsættelse af kontingent, fremlægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse og andre tillidsposter 

a) Bestyrelsesmedlemmer Nikolaj W. Reichel, Anni Reichel, 

Helle Thøfner 

b) Suppleanter Karin L. Wulf og Allan Schiøler Linck Voetmann. 

c) Revisor Helle Thøfner samt revisorsuppleant Ann Stennicke  

7. Eventuelt: 

Bestyrelsen fremlægger til debat mulighederne for samarbejde med 

andre klubber mv. på havneområdet. Debattens forløb og indhold 

vil indgå i bestyrelsens beslutningsgrundlag om et fremtidigt 

samarbejde, jf. vedtægternes §9, stk. 1,2 og 5. 

Ad 1): Ole V. Jørgensen blev valgt som dirigent og Anni Reichel som 

referent. 

Ad 2). Formand Nikolaj W. Reichel aflagde beretning om årets gang, hvor 

han berettede om aktiviteterne, de forskellige hold, afholdte kurser, samt 
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Nordeas donation på 953.000 kr., og hvordan styregruppen Aktivt Liv ved 

Fjorden havde disponeret og besluttet. En stor udvikling af klubben i 

samarbejde med andre klubber. En sorg midt i projektarbejdet var Ole 

Thomsens bortgang. 

Derudover berettede formanden om bestyrelsens beslutning om at fjerne 

den ene af de to Nordea-pavilloner pga manglende ibrugtagningstilladelse 

fra kommunen. Tidsrammen var overskredet, og den ene pavillon går 

videre til brug i Præstøs fodboldklub, hvor den anden bliver anvendt til 

opbevaring i forbindelse med ombygning af containerbygningen. 

Byggetilladelse hertil er opnået. 

Tak til alle for stort og godt samarbejde.  

En særlig tak til Anton, der tager sig af vores hjemmeside. 

En tak til Niels, der reddede vores mandagshold, ved at tilbyde ”mellem-

gruppen” (ikke nybegyndere/ikke trænede medlemmer) træning i 

kajaksejlads. 

Beretningen blev godkendt.  

Ad 3) Anni Reichel fremlagde regnskabet med kommentarer til de enkelte 

punkter. Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4): Anni Reichel fremlagde budgettet, som er et forsigtigt budget med 

et mindre underskud. Anni opfordrede til ”fundraising”. Budgettet blev 

godkendt. 

Ad 5): Der var ingen forslag. 

Ad 6): Nikolaj genopstiller ikke til bestyrelsen, og heller ikke Helle 

Thøfner. I stedet for de to blev Morten Juvonen og Gitte Petersen valgt. 

Anni var villig til genvalg, og blev valgt. Suppleanterne Karin Lise Wulff og 

Allan Schøiler Link var villige til genvalg, og blev valgt. 

Som revisor genvalgtes Ann Stennicke, og som bilagskontrollant Helle 

Thøfner.  
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Ad 7): Robert Reiter fremlagde et projekt om et eventuelt samarbejde 

med Roklubben, som har været drøftet mellem parterne i nogen tid. 

Bestyrelsen ville gerne danne sig et indtryk af generalforsamlings- 

deltagernes stilling til dette. Det ville involvere et større beløb at få 

adgang til roklubbens faciliteter i sommerhalvåret. Selvom der intet kan 

besluttes under Eventuelt, fik bestyrelsen et indtryk af den generelle 

holdning hertil, og kan nu arbejde hen mod en afgørelse. I denne 

forbindelse blev et ønske om vinterroning fremsat, og hertil var 

bestyrelsens anbefaling, at interesserede i dette kunne købe et 

vinterabonnement hos Roklubben, hvorved de også ville få andre 

tillægsgoder. 

Andre emner blev berørt, flere ønsker om kursusmuligheder, rokort-

igangsættelse, frigivelsesregler, vinteraktiviteter i Bosei , møde mellem 

frivillige og instruktører. Et spørgsmål om bestyrelsens tanker/visioner om 

fremtiden blev fremsat, og svaret var, at bestyrelsen er lydhør over for 

ønsker, men må påpege, at flere økonomikrævende muligheder ville 

betyde kontingensforhøjelse. I lyset af vores forsigtige budget, burde 

dette være forståeligt. 

Derudover påpegede bestyrelsen, at medlemmers ønsker om 

forbedringer og nye tiltag gerne modtages i løbet af sæsonen, så der kan 

handles på det løbende med de interesserede parter.  

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden, og alle var enige om 

at sige tak til Præstø Sejlklub for lån af lokale. 

 

 

Dirigent:    Referent: 

Ole V. Jørgensen   Anni Reichel 

 


