
HELGOLAND SURFERS GENERALFORSAMLING 2022 

16. marts 2022: REFERAT 

Fremmødte: 52 heraf 43 medlemmer + 9 fra bestyrelsen (Mette, Lars, Per, Renzo, 
Piotrek, Gunnar, Mads, Kristian, Louise) 

 

 

DAGSORDEN: 

1) Valg af dirigent og referent  

Per Steffen er dirigent og Louise Bro er referent. 

 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 2021 
 

Bestyrelsens beretning 2021 

Jeg vil gerne starte bestyrelsens beretning med, at vi i fællesskab mindes vores kære ven 
Peter Flower. Peter døde i februar. Peter har altid ydet en kæmpe indsats for vores klub. 
Lad os holde et øjeblik stilhed til minde om Peter. 

Lad os nu kigge tilbage på 2021. Det har været et spændende år. Vi havde stor aktivitet i 
klubben og rigtig mange meget aktive medlemmer. Både nye som gamle. Vi har næsten 
nået 400 medlemmer i alderen fra 4 til 65 år. I 2021 afholdt vi 4 intro-events, hvor der kom 
over 80 deltagere, som efterfølgende søgte medlemskab. Interessen for at blive optaget 
som medlem var overvældende stor: Vi havde udsolgt på under 2 minutter.  

Det er gået rigtig godt med at integrere de mange nye medlemmer i vores klub. Det er 
dejligt at opleve, hvordan både nye og gamle medlemmer sammen bidrager til vores 
fællesskab: Med ugentlige workshops, spontan grill, hygge og surf-snak sommeren 
igennem, og ved vores månedlige ”mandags åbent hus events” og klub-arbejdsdage med 
reparations- og rengøringsarbejde. Og end ikke vinteren kunne holde os væk fra vores 
klub, hvor vi havde mange arbejdsdage med muse-patruljer, vinter-surf-dage og spontane 
surf-film aftener. Og mod alle odds med corona overalt omkring os, lykkedes det os at 
gennemføre ikke mindre end 5 klubture og 3 helt fantastiske fester.  

Helgoland Surfers var også stærkt repræsenteret ved 2021 Viking SUP challenge: Vi 
havde 2 stærke SUP teams på vandet og fik fine placeringer. Og vi havde stærk support 
fra klubbens medlemmer, som var safety-crew med rullende skift gennem hele 24-timers 
eventen. Stærkt gået. Som tak for vores hjælp havde vores klub besøg af SUP-
verdensmesteren Casper Steinfart, som afholdt en SUP trænings-aften for klubben 
medlemmer.  



Vi afholdt også en hel uges event i sommerferien (uge 28), hvor unge ikke-medlemmer fik 
mulighed for at prøve vores forskellige aktiviteter. Der var stor interesse blandt de unge for 
at deltage, og i løbet af blot en uge, nåede vi at få omkring 100 nye unge med på vandet. 
Vi lærte meget fra den uge, som vi vil anvende i vores videre arbejde med at få en 
ungdomsafdeling op at køre. Det er med stor glæde, jeg kan annoncere at klubbens 
ungdomsafdeling vil åbne den 3. maj 2022, og vi fremover vil have fast ungdomsdag i 
klubben hver tirsdag. 

Jeg tror, vi alle har lagt mærke til, at vores klub er i en tid med store forandringer. Vi er 
blevet mange flere aktive medlemmer (vi er fordoblet på ganske få år) mange som er i 
gang med at lære at surfe, flere helt unge medlemmer, men vi har heldigvis også mange 
ældre medlemmer med stor erfaring, som gerne vil dele ud af deres viden. Fordi vi har fået 
flere meget aktive medlemmer, har vi et stort ”run” på vores klubudstyr. Men vi har også 
investeret i at anskaffe nyt udstyr. Både så vi har mere klubudstyr, så vi har en bedre 
balance mellem mængden af klubudstyr og antallet af aktive medlemmer. Og typen af 
udstyr, så vi har udstyr i forskellige kategorier. Vi er fortsat i gang med at tilpasse vores 
klubudstyr så det passer til, at vi har en større gruppe begynder- og intermediate- surfere, 
og flere teenagere. Men samtidig også kan tilbyde de mere erfarne medlemmer adgang til 
nye typer af surf-udstyr som foils og wings.  
 
Vores klub har en kæmpe udfordring foran sig, hvis Helgoland Surfers skal eksistere efter 
2025. Kort fortalt: Vores lejekontrakt udløber i december 2025. Og vores klubhus med 
containere til opbevaring af udstyr lever ikke op til lokalplaner og designplanen for Amager 
Strandpark. F.eks. er det ifølge lokalplanen tilladt at have containere mod Kajakhotellet, 
men det er det ikke ved vores placering, og ved vores placering skal bygninger ligne 
bunkerne og Naturcenter Amager. 
Helgoland Surfers er en 40 år gammel forening. Vi har løbende formået at tilpasse os 
udviklingen omkring os. Vi var her inden Amager Strand blev til Amager Strandpark. Inden 
der var designmanualer. Inden politikere havde forventninger til foreningers 
samfundsmæssige bidrag. Nu har vi 3 år til transformere Helgoland Surfers. Vi har brug for 
en vision for, hvilken en forening vi er i fremtiden. Bestyrelsen har skabt rammerne for 
visionen i 2021. Kerne-elementerne er: Fællesskab, sikkerhed og fokus på samspillet 
mellem Helgoland Surfers og samfundet omkring os, hvor vores engagement i forhold til 
børn/unge og en grøn profil er centrale elementer. Sammen skal vi skabe en klub, hvor vi 
både lever op til eksterne forventninger, men samtidigt bevarer Helgoland Surfers unikke 
kultur.  
Vi skal alle kunne se os selv i den klub, vi er i gang med at forme frem mod 2025. Og, selv 
om vi har høje ambitioner og mange gode ideer, skal vi være realistiske i forhold til, hvad 
vi kan gennemføre, og hvad der er vigtigst at prioritere for at Helgoland Surfers overlever. 

• Vi er surfere. Det er lige meget om vi bedst kan lide sejl, kites eller wings. Sammen 
skaber vi et fællesskab, hvor vi alle kan udvikle vores færdigheder på vandet og 
have det hyggeligt sammen. Og vi giver hinanden tryghed, ved at vide at vi hjælper 
hinanden og passer på hinanden. Vi skal rumme både ny-begyndere og erfarne 
surfere. For det er bredden, som er vores styrke. Vores fællesskab på tværs af surf-
discipliner er unik. Gennem vores sociale fællesskab, får vi større forståelse for, 
hvordan både windsurfere, wingsurfere og kite-surfere bevæger sig på vandet. Den 
viden er vigtig. Især på dage når lagunen er ”crowded”, og vi gerne vil bidrage 
positivt til sikkerheden og til alle føler at de har plads nok. 



• Vi skal holde vores klubudstyr i god stand. Og undgå at alle vores board pludselig 
ligger og venter på at blive repareret. Vi har en lille gruppe frivillige, som bruger 
mange timer på at udføre reparationer på klubbens boards. Stor tak til jer. Men 
indsatsen fra os alle i hverdagen er vigtig, for at undgå unødvendige skade på 
vores udstyr. Det er; når vi husker at tjekke boards for revner, inden vi tager det på 
vandet. Når vi husker at sende en mail, hvis vi opdager en skade på noget udstyr. 
Når vi vælger udstyr, som svarer til det niveau, vi hver især er på, og generelt følger 
de anvisninger, vi har i klubben for brug af klubbens udstyr. Når vi hjælper hinanden 
med at bære udstyr, som kan være tungt for en person. Og når vi er 
opmærksomme på, at vores udstyr ligger fornuftigt i lastbilen på klub-turene.  

• Vi har nu et klubhus, hvor det er hyggeligt og rart at være. Det skal vi passe godt 
på, for det kommer ikke af sig selv.  

• Vi skal have opbygget en ungdomsafdeling. Det er vigtigt for os alle sammen, at 
vores ungdomsafdeling bliver en succes. Og det er en opgave, som ikke er 
forbeholdt for forældre i klubben. Vi må alle hjælpe til, for at det kan lykkes. Der skal 
f.eks. bruges hjælp til at bære udstyr til og fra stranden på ungdoms-tirsdage, og 
hvis medlemmer hjælper til, tæller det som en arbejdsdag. 

• Vi skal have ny lejekontrakt. Det er en udfordring, fordi der er mange nye regler og 
forventninger til de få foreninger, der er plads til i fremtidens Amager Strandpark. 

• Vi har brug for penge, for at kunne finansiere et nyt klubhus. Vi har allerede store 
udgifter til arkitekt. Derudover forventes det, at vi selv finansiere 10% af byggeriet, 
mens vi kan ansøge fonde og puljer om dækning af de resterende 90%.  

• Men det er ikke nok at kigge indad i vores klub; vi skal have velvalgte partnerskaber 
med andre omkring os. Partnerskaber er vigtige, fordi vi i fællesskab med andre kan 
nå endnu større mål. Et eksempel på partnerskab er i forhold til klubbens grønne 
profil.  Her har vi valgt at lave partnerskab med Nordic Ocean Watch for, at vores 
bidrag til strandrensning omkring klubben bliver en del af en fælles større indsats. 
Og Helgoland Surfers har netop modtaget godkendelse som CLEAN-ambassadører 
under DSRF (de vil støtte os med værktøj til at rydde op ved stranden, og vi 
forpligter os til at holde stranden og vandet rent). Det er vi stolte af. Lad os derfor i 
fællesskab bidrage til, at vi lever op til vores ansvar for miljøet.  

Det er et kæmpe arbejde. Og vi har kun 3 år. I 2021 har vi lagt planer og lavet forarbejde. 
Nu skal vores planer realiseres. Og for at det kan lykkes, har klubben brug for, at alle 
hjælper til. Vi har brug for arbejdsgrupper, som tager ansvar for de forskellige områder i 
klubben: Fundraising, klubhus, udstyr, workshops, træning, klubturer, fester og 
klubaftener, events, ungdomsafdeling osv.  

Med de ord vil jeg gerne takke alle jer, som har bidraget vores klub i 2021, og alle som 
allerede har meldt sig til arbejdsgrupper i 2022. Vi glæder os til en fantastisk sæson 2022 i 
Helgoland Surfers. 

 

Spørgsmål fra medlem til bestyrelsens beretning: Vision 2025 og planen omkring det nye 
klubhus er ret ambitiøs, og I er allerede nået ret langt – men er det realistisk og hvad er 
plan B, hvis ikke det lykkedes?  

Svar fra bestyrelsen: Lige nu bruger vi alle ressourcer og tid på plan A, vi har ingen plan B.  

 



Spørgsmål fra medlem til bestyrelsens beretning: Hvis kommunen forlænger vores 
lejekontrakt, hvor længe kan klubben så blive i Strandparken? 

Svar fra bestyrelsen: Vi forventer at få en ny kontrakt på 10 år.  

 

Spørgsmål fra medlem til bestyrelsens beretning: Er der nogen garanti for, at kommunen 
vil forlænge vores kontrakt, hvis vi ender med at investere i og bygge et nyt klubhus?  

Svar fra bestyrelsen: Vi går ikke i gang med at bygge et nyt klubhus, før kommunen har 
forlænget vores kontrakt.  

 

Spørgsmål fra medlem til bestyrelsens beretning: Hvis vi fremover skal have mere fokus 
på at have en aktiv ungdomsafdeling, hvordan vil det så påvirke antallet af øvrige 
medlemmer, der kan blive optaget i 2022? 

Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen har allerede lavet en plan for, hvor mange medlemmer, 
vi kan optage i klubben i 2022 samt introdage. Vi har stadig et kapacitetsproblem grundet 
den store popularitet vi har oplevet de seneste år – ikke kun på udstyr, men også socialt er 
det vigtigt at klubben kan følge med i optagelsen af nye medlemmer. Derfor er planen at 
optage 50 nye medlemmer i 2022 – fordelt på unge, familier, og øvrige kite- og windsurfers 
– med og uden eget udstyr. 

 

Spørgsmål fra medlem til bestyrelsens beretning: Er ungdomsafdelingen kun for windsurf 
eller også for kitesurf? 

Svar fra bestyrelsen: Lige nu er den kun for windsurfing og der er ikke planer om at udvide 
til kitesurfing. Dette er ud fra et sikkerhedsperspektiv, da man ofte skal være lidt ældre og 
have en vis vægt, før det er sikkert at kitesurfe.   

 

Spørgsmål fra medlem til bestyrelsens beretning: Er der mulighed for at klubben med en 
evt. ny lejekontrakt kan flyttes tættere på lagunen? Og hvis ikke, så bør vi nok overveje at 
få en vogn til at fragte gear, så det er nemmere for de unge ikke at skulle slæbe gearet for 
langt. 

Svar fra bestyrelsen: Beliggenheden vil være præcis den samme – også med en nye 
kontrakt, så vi noterer den gode ide om at købe en vogn til at fragte gear til og fra 
stranden.  

 

Spørgsmål fra medlem til bestyrelsens beretning: Jeg har kigget på design forslaget til det 
nye klubhus og jeg er bekymret for, om der er nok plads omkring klubhuset til at rigge 
gear. Kan der ændre i designforslaget eller er det fastlagt? 

Svar fra bestyrelsen: Området omkring klubhuset og de kvadratmeter som evt. må 
inddrages uden at indgå i det samlede antal kvadratmeter, er nogle af de ting, som 
bestyrelsen er i gang med at få afklaret med kommunen. Men hvis I kigger på 



designforslaget til klubhuset, så husk at det lige nu kun er netop det – et forslag, så der 
kan sagtens komme mange ændringer. Vi er dog meget glade vision og det udvendige 
design, som lever op til lokalplanen, og derfor vil vi fremover primært kigge på den 
optimale måde at indrette det på, så vi optimerer pladsen.  

 

Der er ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning. 

 

 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse  

Kasserer Lars fremlægger regnskabet 2021 samt kommentarer til regnskab (se bilag 
Helgoland Surfers regnskab 2021 og Kommentarer til Budget). 
 

Regnskabet godkendes enstemmigt af de fremmødte. 

 

4) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 
godkendelse  
 

Kasserer Lars fremlægger budgetforslaget for 2022 (se bilag Budgetforslag 2022).  

Kommentarer til budgetforslaget fra kasserer Lars: Budgetforslaget er baseret på, at vi i 
2022 hæver kontingentet, så vi får 150.000 mere i budgettet. Vi har flere udgifter de 
kommende år grundet Vision2025, og i 2022 vil der især være mange udgifter. Derfor skal 
vi være ekstra opmærksomme på ikke at bruge yderligere, end hvad der er sat i budgettet. 
Når vi f.eks. har brugt 10.000 på reparationer af udstyr, så er der ikke flere penge i 
budgettet – og derfor skal vi passe ekstra godt på vores gear.  

Klubhus projekt 2025 har et budget på 100.000 kr. i 2022, og dette går til udgifter til 
arkitekt for, at vi bliver klar til at ansøge om byggetilladelse, når lejekontrakten bliver 
godkendt. Vores medlemmer i fundraiser-arbejdsgruppe har desuden begrænset erfaring 
med fundraising, og har derfor fundet det nødvendigt at få hjælp fra en coach til at søge 
fonde og få adgang til fonds-databaser mm. Som udgør 25.000 kr. i posten Fundraising 
udvalg. Derudover er der afsat 50.000 kr. til ekstraordinære udgifter, fordi vi skal have en 
buffer til udgifter og eksterne kræfter (konsulenter, coaches mm.) ifm. Klubhus 2025 – 
uden at skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Det er ikke sikkert, at det bliver 
nødvendigt at bruge disse ekstraordinære udgifter, men de er nødvendige at have på 
budgettet.  

Budgetforslaget for 2022 ender i alt med et minus på 90.000 kr. hvilket betyder at vi i 2022 
kommer til at bruge af klubbens opsparing. Dette er forventet for at komme videre med 
klubhus 2025 projektet, som vil være forbundet med flere udgifter i de kommende par år.  



 

Spørgsmål fra medlem til budgetforslaget 2022: Hvis vi har et øget fokus på en 
ungdomsafdeling, er 5000 kr. så nok til dem og deres aktiviteter? Jeg foreslår, at vi hæver 
denne post til 10.000 kr.  
 

Svar fra bestyrelsen: Der er sat 5.000 kr. af til alt det sociale ifm. ungdomsafdelingen, hvis 
de vil grille mm. efter undervisning. Bestyrelsen har indtil videre planlagt, at der skal være 
ca. 18 ungdomsaftener - 9 før sommer (vi afholder ikke i juli) og 9 efter sommeren. 
Bestyrelsen ser dog intet problem i, at vi hæver posten til 10.000 kr. i budgettet, og sætter 
dette til afstemning. 

Spørgsmål fra medlem til budgetforslaget 2022: Er der planer om at købe våddragter, sko 
eller andet til ungdomsafdelingen?  

Svar fra bestyrelsen: Det er ikke muligt for os at købe eller opbevare våddragter 
(medlemmer må heller ikke nu have våddragter hængende i klubhus eller containere). Vi 
har allerede nu en rabataftale med Kajakhotellet og Frozen Palmtree, så de unge selv kan 
leje det, de skal bruge (våddragter, sko osv.) klubben har redningsveste. 
 

Det godkendes enstemmigt af de fremmødte, at vi hæver posten Ungdomsafdeling til 

10.000 kr. Budgetforslaget 2022 godkendes enstemmigt af de fremmødte.   

 

5) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr  

• På grund af store udgifter til “2025 projektet” og behov for at tiltrække flere 
børn/unge medlemmer til klubben, foreslår bestyrelsen ændring i kontingent 
struktur og niveau: 

o Kontingent for medlemmer over 24 år foreslås til kr. 1.200, - årligt 
o Kontingent for medlemmer mellem 18-24 år forslås til kr. 600,- årligt 
o Kontingent for medlemmer under 18 år foreslås til kr. 1,- årligt 
o Indmeldelsesgebyr foreslås uændret til kr. 500  

Forslag fra medlem til kontingent og indmeldelsesgebyr: Jeg synes ikke, at det bør være 1 
kr. for medlemmer under 18 år. Jeg foreslår, at vi i stedet sætter kontingentet til 200 kr. (for 
medlemmer under 18 år, hvis forældre allerede er medlemmer) og 400 kr. (for medlemmer 
under 18 år, hvis forældre ikke er medlemmer) og fjerner indmeldelsesgebyret for unge 
under 18 år.   

Der er baseret på kommentarerne og spørgsmål fra medlemmer tre forslag, der skal til 
stemmes om i henhold til fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: 

Forslag 1) Er den ovenstående model (forslået af bestyrelsen i punkt 5 i denne dagsorden) 

Forslag 2) Er at beholde kontingent og indmeldelse på det samme som i 2021  



Forslag 3) Er forslag fra medlem:  

o Kontingent for medlemmer over 24 år foreslås til kr. 1.200, - årligt 
o Kontingent for medlemmer mellem 18-24 år forslås til kr. 600,- årligt 
o Indmeldelsesgebyr foreslås uændret til kr. 500 for medlemmer over 18 år  
o Kontingent for medlemmer under 18 år (hvis forældre ikke er medlemmer) 

foreslås til kr. 400,- årligt (indmeldelsesgebyr er 0 kr.) 
o Kontingent for medlemmer under 18 år (hvis forældre er medlemmer) 

foreslås til 200,- årligt (indmeldelsesgebyr er 0 kr.) 

Der er 22 stemmer på Forslag 1), 18 stemmer på Forslag 3) og 0 stemmer på Forslag 2.  

Forslag 1 er vedtaget af de fremmødte. Dermed er fastsættelsen af kontingent og 
indmeldelsesgebyr i 2022 ændret til: 

o Kontingent for medlemmer over 24 år er kr. 1.200, - årligt 
o Kontingent for medlemmer mellem 18-24 år er kr. 600,- årligt 
o Kontingent for medlemmer under 18 år er kr. 1,- årligt 
o Indmeldelsesgebyr er kr. 500  

 

6) Behandling af indkomne forslag  

·        Fra Caroline Nørgaard: Hvis kontingentforslag i pkt. 5 vedtages: Kan forslaget for 18-
24-årige omfattes til at gælde alle studerende? 

Kommentarer fra bestyrelsen: Hvis det accepteres, så skal bestyrelsen holde øje med om 
folk er studerende, og kigge på dokumentation og holde øje med dette årligt.  

Forslaget fra Caroline Nørgaard kommer til afstemning. Der er en af de fremmødte, der 
stemmer for – resten af de fremmødte stemmer imod, forslaget er nedstemt. 

·        Fra Bestyrelsen: Forslag om vedtægtsændring: 
Fra § 6: ”Kontingentet følger kalenderåret.” foreslås ændret til: ”Kontingentet dækker 
perioden 1. maj til 30. april.” 

Der er en af de fremmødte, som ikke ønsker at stemme, resten af de fremmødte stemmer 
for. Forslaget fra bestyrelsen vedtages. 

 

7) Valg af formand (i ulige år)  

• Mette Bryder er ikke på valg 

 



8) Valg af 1. kasserer (i ulige år), valg af 2. kasserer (i lige år)   

Valg af 1. kasserer  

• Kristian Lyngsø Holst er ikke på valg, men ønsker at træde tilbage. Bestyrelsen 
foreslår at nuværende 2. kasserer, Lars Manfeld Andersen, overtager rollen som 
1. kasserer. 

Valg af 2. kasserer  

• Lars Manfeld Andersen genopstiller - Hvis Lars Manfeld Andersen vælges som 1. 
kasserer, er denne post, som 2. kasserer, ledig. 

Der er ingen, der stiller op mod 2. kasserer Lars. Lars Manfeld Andersen vælges som 1. 
kasserer. 

Karen stiller op som 2. kasserer (der er ikke andre, der stiller op mod hende). Karen 
Skærlund Risvig vælges som 2. kasserer. 

 

9) Valg af sekretær (i lige år)  

• Louise Bro genopstiller 

 

Der er ingen, der stiller op mod Louise. Louise Bro genvælges som sekretær. 

 

10) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (i ulige år), valg af øvrige to 
bestyrelsesmedlemmer 
 (i lige år)  

Valg af 1. bestyrelsesmedlem (med erfaring i windsurfing).  

• Gunnar Stumm er ikke på valg 

Valg af 2. bestyrelsesmedlem (med erfaring i windsurfing). 

• Renzo Nicolás Daziano genopstiller 

Der er ingen, der stiller op mod Renzo. Renzo Nicolás Daziano genvælges som 2. 
bestyrelsesmedlem (med erfaring i windsurfing) 

Valg af 3. bestyrelsesmedlem (med erfaring i kitesurfing).  

• Mads Mogensen er ikke på valg 

Valg af 4. bestyrelsesmedlem.  

• Piotrek Wasilewski genopstiller 

 



Der er ingen, der stiller op mod Piotrek. Piotrek Wasilewski genvælges som 
4. bestyrelsesmedlem. 

11) Valg af en suppleant til bestyrelsen (i ulige år)  

• Per Steffen er ikke på valg 

12) Valg af revisor og revisor suppleant  

Valg af revisor  

• Henriette Sørensen genopstiller 

Valg revisor suppleant 

• Maia Albrechtsen genopstiller 

Der er ingen, der stiller op mod Henriette eller Maia. Henriette Sørensen og Maia 
Albrechtsen genvælges som revisor og revisor suppleant. 

 

 

 

13) Eventuelt  

Forslag fra medlem: Vi har snakket om at lave en mindehøjtideligt for Peter Flower - en 
SUP tur eller noget andet i klubben for at mindes ham. Alle må gerne komme med forslag 
til hvad vi kan lave denne dag.  

Kommentarer fra bestyrelsesmedlem Lars: I 2022 kommer der til at være mange flere 
arbejdsdage. Og vi skal også helst involvere os i klubben gennem disse arbejdsdage. Lige 
nu er bøden for ikke at møde op til en arbejdsdag på 200 kr. Derfor har bestyrelsen 
besluttet at bøden hæves til 500 kr. Dette kan bestyrelsen gøre uden en afstemning, da 
bøden ikke er en del af vedtægterne. Der vil som sagt rig mulighed for at deltage i 
arbejdsdage i 2022 – og selv hvis dagene ikke passer for medlemmer, så kan man altid få 
godtgjort en arbejdsdag ved at gøre noget ekstra i klubben, rengøring, oprydning mm. Det 
skal blot dokumenteres og sendes til bestyrelsen.  

Forslag fra medlem: Hvis man hæver bøden, bør man så også hæve antallet af 
arbejdsdage, så vi får medlemmer aktiveret endnu mere? 

Svar fra bestyrelsen: Dette vil bestyrelsen tage op til overvejelse. 

Forslag fra medlem: Bør man hæve bokslejen for at få flere indtægter, når nu vi også 
hæver kontingentet?  



Kommentarer fra medlem til ovenstående forslag: Hvis man har en boks, så har man også 
eget udstyr – og dermed slider man ikke på klubudstyret. Og man betaler allerede en 
ekstra udgift foruden det kontingent, som andre medlemmer også betaler.  

Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen har diskuteret dette, men holdningen lige nu er, at vi ikke 
ønsker at ændre i boksleje eller strukturen, hvis vi alligevel skal ændre den om et par år. 
Bestyrelsen påtænker at retænke boksesystemet og lejen, hvis og når vi får det nye 
klubhus. 

Forslag fra medlem: Der er et stort ønske om et raceboard til klubben, så der kan trænes 
til Viking Challenge.  

Svar fra bestyrelsen: Dette tages med i overvejelser om indkøb af gear i 2022. 

Spørgsmål fra medlem: Hvis det er vigtigt med ungdomsarrangementer til sommer, 
kommer der så mere info, så medlemmer kan deltage og hjælpe med dette?  

Svar fra bestyrelsen: Der kommer mere info løbende og laves en gruppe, så medlemmer 
kan deltage – det bliver også noget, der kan tælle som arbejdsdage, så medlemmer kan 
hjælpe til.  

Generalforsamlingen er hævet. 
Tak for fremmøde og god ro og orden, bestyrelsen.  
 


