
Referat af generalforsamling: 

1. Valg af dirigent: 

David Hellemann Jensen 

David Hellemann: Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

Referent: Tim Andersen. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

2011 var et godt år for FWK. I løbet af året fik vi gennemført en række arrangementer og også startet nogle 

nye tiltag op. På medlemssiden var der også en pæn tilgang af nye medlemmer. 

Vores klubaftner starter omkring 1. maj og det plejer også at være startskuddet på sæsonen. I 2011 var der 

dog mange som startede på vandet i starten af april, da isen var væk.                                               

Klubaftnerne (tirsdag)var i 2011 et meget stort trækplaster. Der var ofte 20 -25 surfer på vandet. 

Onsdagene var knapt så besatte, så vi opfordrede mange til at flytte til onsdagsholdet, men det lykkedes 

dog ikke rigtigt. Der var normalt mellem 5 og 10 på vandet om onsdagen. 

Som et nyt tiltag startede vi efter sommerferien SurferGirls om torsdagen. Det er klubaften/træning kun for 

piger. Der kom hurtigt en grundstamme af piger, så der også her var mellem 5 og 10 på vandet de aftner. Vi 

afholdt også en tur til Veddelev for pigerne. Selvom det var lidt sent på året var det en storsucces, med god 

surf og megen hygge.   

Som noget nyt i 2011 så havde vi lejet spejderhytter til vores turer. Det var en stor succes. Det gavner det 

sociale meget at vi kan sidde sammen omkring et bord når vi spiser. Ikke mindst er det dejligt at alle kan 

sidde inde når det regner.  Turene var alle en succes med mange deltagere men dog med lidt varierende 

vindforhold.  

I 2011 afholdt vi også det faste begynderkurser. De to første kurser varder ikke så mange deltagere på, men 

med lidt annoncering i klubhusets vinduer fik vi rettet op på dette.                                                                      

Der blev også afholdt de fast 4 omgange sommersurf. De var alle fuldt besatte, og de fleste dukkede også 

op trods det knapt så gode vejr.  Vi gav alle deltagerne på sommersurf og de sidste begynderkurser et godt 

tilbud på medlemskab af klubben og det gav mange nye medlemmer. 

Et andet nyt tiltag i 2011 var undervisning for det lidt øvede af eksterne instruktører. Dette var også en stor 

succes trods de noget blandede vejrforhold.     

På materialesiden skete der ikke det helt store i 2011. Vi har foretaget lidt ekstra indkøb af udstyr, men 

generelt er vores udstyr rimeligt godt opdateret.  

Det bedste som skete på udstyrssiden er at vi ansøgte kommunen om at få lov til at overdække og indrette 

opbevaring i rummet mellem containerne. Vi har sidst på efteråret fået denne tilladelse, og skal nu have 

lavet dette.  



I 2011 ændrede kommunen på hvilke tilskud der kunne søges til foreningsaktiviteter. Vi var gjort 

opmærksomme på denne ændring og vi fik derfor ikke det forventede materialetilskud på 10.000 kr. 

Fremover skal vi søge tilskud til enkelte arrangementer/aktiviteter.  

Lars Svendsen 

28. Feb. 2012. 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år er godkendt med stor applaus.  

3. Forelæggelse af regnskab for 2011 til godkendelse, samt budget for 2012.  

Kassererens kommentar til regnskab 2011 

- Færre seniorkontingenter end forventet 

- Derimod en stigning af juniorkontingenter 

- Der mangler materialetilskud på 10.000 kr. fra kommunen, og disse mangler, som det fremgår af 

årsberetningen 

- Arrangementerne kostede lidt mere end antaget, men ikke noget problem. 

- Alt i alt er den store overraskelse de 10.000 kr. der mangler fra kommunetilskud.  

Regnskab er godkendt af to revisorer, og dermed Dansk Sejlunion. Stor applaus 

Kassererens kommentar til budget 2012 

- Dyrere pladsleje grundet øget efterspørgsel, samt tilbygning af flere pladser. 

- Vi satser endnu engang på tilskud fra kommunen; 5.000 kr. beløbet er sat ned pga. de nye regler 

endnu ikke kendes. 

- Køb af ny bådtrailer. 

Budget godkendt med stor applaus 

4. Fastsættelse af kontingent 2012. 

Bestyrelsen forslår uændret kontingent.  

Forslag vedtaget. 

5. Behandling af evt. indkomne forslag.  

 Ingen indkommende forslag. 

6. Valg af kasserer.  

Ebbe genopstiller. Vedtaget 

7. Valg af den øvrige bestyrelse, 3 medlemmer.  

Henning genopstiller. Vedtaget 



Simon genopstiller. Vedtaget 

Kristina genopstiller. Vedtaget 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Tim Andersen og Sune Thorsteinsson er valgt til suppleanter 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Flemming Andersen og Bjarne Bendtsen er valgt til revisorer 

Lasse Poulsen er valgt til revisorsuppleant. 

10. Nedsættelse af udvalg.  

Instruktører: Lars Christensen 

Hjemmeside: Henning Hviid 

Barudvalg: Søren Lykke 

Turudvalg: Kristina Larsen, Sune Thorsteinsson 

Eksterne arrangementer/ Klubblad: Simon Rick Jensen 

Materiale udvalg: Rune Pagter 

Sustainable sanitary management: Mathias Schütt. 

11. Eventuelt. 

Mere fokus på eksterne arrangementer der er arrangeret uden for FWK, bl.a. gennem 

Facebook, både tråd på Facebook, og gennem flere venner på Facebook, herunder arrangementer. 

Ydermere reklame i klubben fra instruktører til deltagere på de forskellige hold.  

Teten ligger hos Rune Pagter, ifm. Young Gun Camp, Tøsecamp i Jyllinge. 

Forældreseddel eller klubblad om info til forældre, da forældrene I sidste ende er dem der skal køre de 

unge mennesker frem og tilbage fra arrangement. Vigtigt at informere forældrene om at der er tale om et 

eksternt arrangement.  

Sune vil gerne reklamere for at alle ture er planlagt. Forårsturen er første weekend i juni, 

Storebælt, syd for Kalundborg.   


