
Referat,	generalforsamling	i	Copenhagen	
Watersports	2019	
21.februar kl 19:30 
Lokale og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 4A, 1437 København 

22 deltagere, hvoraf 21 var stemmeberettiget. 
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1. Valg	af	dirigent	og	referent	
Dirigent: Ditte Toft 

Referent: Peter Egemose 

2. Bestyrelsens	beretning	for	det	forløbne	år	

Generelt	
Der er sket meget i CWS i løbet af 2018 og på den politiske side. 
Der er i 2018 kommet 80 nye medlemmer til CWS, så vi i alt er oppe på 173 medlemmer. De sidste par år 
har der været mange 1 årige medlemmer, men p.t. har ca. 100 været medlem i mere end 1 år. Det tyder på 
at de tiltag der har været i 2018, har været med til at fastholde medlemmer, hvilket bestyrelsen gerne ser 
fortsætte i 2019. Dette betyder dog også at der skal være fokus på, at der også skal være noget for de 
blivende medlemmer. 

Holdsport er nyt i år til styring af medlemmer og det skulle gerne være sådan at "Holdsport, det er der det 
sker". Medlemmer har taget det godt til sig. Både kontingent og træninger bookes her igennem. 

Der har ligesom sidste år været lidt udfordringer med sene eller manglende udfordringer. Dette er noget 
der arbejdes på at løse. 

Der har ligeledes været god aktivitet på Facebook gruppen, som bl.a. er til de mere uformelle ting. Bliv 
endelig ved med at bruge den. 

Vi synes at vores kontingent er lavt, i forhold til andre foreninger, specielt fordi det er en udstyrstung sport. 
Der er fokus på at holde kontingent nede.  

Fondsansøgninger	
Der er i 2018 afholdt en Ansøgningsworkshop, hvor det blev gennemgået, hvad en ansøgning indeholder, 
samt input til en generel beskrivelse af klubbens aktiviteter. Det er der også fokus på i 2019, hvor det er 
planen at der skal afholdes endnu en workshop. 

CWS havde 2 større ansøgninger i 2018;  

• Nordea's kystpulje, som vi fik ikke, da der var fokus på ikke bynære foreninger 
• DIF og DGI foreningspulje (60.000 kr). Primært med fokus på Kano&kajak og NSP tour board (SUP) 

og ellers generel opdatering af padler og leases. Der er også fokus på nye våddragter i 2019 

  



SUP	
CWS har lukket for nye SUP medlemmer i midten af 2018, da vi ikke har kapacitet. Garanti liste oprettet i 
stedet. P.t. er der ca. 40 på listen. 

Træningstider har været ret godt besat (specielt grundet vejret i dk), men også en del selvorganiserede 
ture(aktiviteter). 

Rigtig mange SUP atleter i CWS har været gode til at komme ud til events. Dette må gerne være noget der 
formidles ud til andre medlemmer i klubben. Det behøver ikke nødvendigvis være Sup touren, men fx SUP 
crossing/fjord crossing til at starte med. 

Bestyrelsen har været involveret en del omkring SUP i havnen. Der er en del historik og der er modvilje fra 
havnefogeden. CWS har deltaget i møder med andre aktører i området, fx kajakhotellet, DSRF, CPH sup 
tours, der gerne ser at der åbnes op for mere SUP i havnen. CWS indsendte en ansøgning omkring en 
lejlighedstilladelse. Desværre blev der i første omgang kun åbnet op i Sydhavnen. CWS ville dog gerne blive 
liggende på Holmen, hvorfor vi derfor ikke ville have direkte adgang til området. Der var herefter en del 
dialog, specielt med fokus på at vi gerne ville være et godt eksempel. Evalueringsmøde i efteråret, affødte 
et spørgeskema, fx omkring sikkerhedsmæssige udfordringer. Der kom mange rigtig gode svar med input og 
eksempler. På baggrund af evalueringer, blev der åbnet op i vinterperioden for passage til Sydhavnen. 
Dialogen er i gang med MOVIA og andre erhvervssejlere, for at på sigt at få flere og bedre muligheder for at 
SUP i havnen. Specielt Ditte Toft har trukket et stort læs. Det virker til at der fra politisk side, er velvilje for 
SUP i havnen. Bestyrelsen vil gerne give en stor ros til medlemmerne i CWS, for at respektere 
lejlighedstilladelsen. 

Der er også blevet etableret et nyt SUP udvalg, som kommer til at få ansvar for praktiske opgaver i klubben. 
Dette er noget vi har haft tidligere, men har været løbet lidt ud i sandet. 

Rafting	
Kvinderne har været til 3 større events, WC Wildalpen, WC China og Europamesterskabet i Slovakiet. 
Herrerne har været til et enkelt event, Wildalpen. 

Der har i løbet af sæsonen været en god organisering i forhold til træning, specielt på kvindesiden. 
Herresiden har ligget lidt mere stille træningsmæssigt. 

DWWG blev desværre aflyst i 2018. Vi prøver igen i 2019. Bestyrelsen håber, at klubben fremadrettet kan 
favne flere typer vandsport, bland andet White Water aktiviteter, hvor der er god mulighed for udvikling. 

Andet	
Frivillighed er en del af klubbens dna. CWSs frivillige har været gode til at stille op i 2018, arbejdsdage, SUP 
DM, kulturhavn, OpenSUP og som instruktører. Ud over det praktiske giver det også en klubfølelse. Dette 
sætter vi i bestyrelsen meget stort pris på og håber at det kan fortsætte i 2019. Tak til instruktører for at 
stille op uge efter uge. 

Bestyrelsens beretning godkendt af generalforsamlingen 

3. Forelæggelse	af	regnskab	for	det	forløbne	år	til	godkendelse	
Kasserer Jakob Færch gennemgår regnskabet udsendt inden mødet. 



Indtægter		
Der er kommet 6 nye på board opbevaring i 2018, så vi er oppe på 23 i alt. 

Meget på deltagerbetalinger, da CWS har holdt betalinger for Marokko turen. Indgår ikke i budgettet 
fremadrettet. 

Vi har i løbet af sæsonen har 79 på introkurser. Vi har pt. rigtig mange senior medlemmer, hvilket er rigtig 
flot, 10.000 mere end budgetteret. Der var ikke forventet med så mange nye medlemmer. 

Generelt flere indtægter end budgetteret. 

forsikring ret høj, kan overvejes om der kan findes noget andet. 

Udstyret er forsikret også under transport 

Udgifter:	
Der har været udgifter til førstehjælpsgrej på holmen. Der var en dialog om, om der ikke også kunne 
komme noget i den blå foreningsby også. 

Klubbens forsikring er ret høj og det kan overvejes om der kan findes noget andet. Evt. genforhandling af 
forsikring kunne være på tale i 2019. 

Det skal som information nævnes at udstyret også er forsikret under transport. 

Udfaset tilskud for ungdomsmedlemmer, det vurderes at administrationen for søgning af tilskud ikke 
opvejer det vi ville kunne få. 

Forventes refusion af del af organisationsmedlemskab, da vi har stillet med frivillige. 

Der er udstyr bestilt, hvor vi ikke har fået faktura endnu, heller ikke udstyr modtaget, hvorfor det ikke er 
medtaget i regnskabet. forpligtelser 

Projektet omkring Friluftlab er sat på hold. 

Samlet	
Samlet set et overskud på 315.000-89.855 = 225.768 hvoraf 55.000 er fra privat marokko surftur og bliver 
trukket igen. 

Klubben har totale aktiver for 359.975kr 

Der er opbygget en kapacitet, så der er plads til ønsker/udskiftninger af udstyr. 

Spørgsmål omkring depositum bør reserveres som forpligtelser: Er ikke tidligere opgjort, men fremadrettet 
skal det nok skal holdes øje med, at de penge holdes. Måske generelt en god ide at have en række med 
tilgodehavende stående, så vi kan se hvor meget af klubbens aktiver der er bundet. 

Lene fra SUP udvalget arbejder på at skabe overblik over nøgler, så vi kan genbruge dem, i stedet for at 
bestille nye. 



Spørgsmål om klubben har en politik omkring mål for økonomien i klubben: Tidligere har man set frem mod 
projekter og sparet op hertil. Men vi er mere inde på at dække de daglige udgifter. Der er i klubben ikke sat 
mål for hvor mange penge vi skal have. Ligeledes med den størrelse klubben har, bruges der mere tid til 
administration i bestyrelsen. Så større projekter kræver flere frivillige kræfter. Så at spare op, kræver det at 
der er nogle der ligger noget commitment, for at drive projekterne  

Velvilje for at se på projekter, men lige nu er fokus på den daglige drift. 

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen  

4. Fastsættelse	af	kontingent	
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingenterne. 

Kontingent er godkendt af generalforsamlingen 

5. Forelæggelse	af	bestyrelsens	budgetforslag	for	det	kommende	år	
Budgettet prøvet at ramme samme linje som 2018. 

På indtægt siden forventes der i forhold til 2018 færre deltagere betalinger. Der forventes indtægter fra 
puljer for 25.000, da det er svære at få fra de store puljer. 

Af udgifter skal der i 2019 investeres i ny board plads. Der er ligeledes overført nogle udgifter fra 2018; 
48.000 til klubtur som trækkes i 2019 samt bestilling af udstyr, som kommer med i 2019. i forhold til udstyr 
er der også en pulje på 30.000 til ekstra køb. Gode ideer modtages gerne. 

Sammenlagt forventes et underskud på 66.000, hvor vi dog stadig har rigeligt på kontoen. 

Budget er godkendt af generalforsamlingen 

6. Orientering	fra	bestyrelsen	

Depositum	for	nøgler	og	nøglekort	
Der er på nuværende tidspunkt depositum på nøgler til Board Opbevaring, boards og raft og til 
omklædnings containeren. 

I det nye år vil der også komme depositum på nøglekort, når vi ved, hvem der skal udstede dem. 

SUP-udvalg	
Udvalget er stadig under udvikling. SUP fylder meget i klubben og der er allerede kræfter i klubben der 
udfører praktiske opgaver (bl.a. udstyr), planlægning af turer osv. 

Tanken med udvalget har været at komme tættere på SUP aktiviteterne, ønsker om nyt udstyr, ideer til nye 
tiltag. 

Der blev spurgt ind til ungdomstræninger: Der er p.t. ikke ret mange der brænder for at kører 
ungdomsdelen. Det kunne være fint med ungdomstræninger, men det kræver at der er frivillige der gerne 
vil det med unge. 



Fondsansøgninger	i	2018-2019	
Der er rigtig gode muligheder for få penge til projekter som ikke har med drift at gøre. Der er god mulighed 
for hjælp til ansøgninger, hvis der er nogen der har gode ideer. Der forsøges at planlægge en workshop, 
hvor der kan arbejdes med en relevant ansøgning. 

CWS	Merchandise	
Bestyrelsen arbejder på at finde ud af, hvilke typer merchandise der skal laves. Der kommer et oplæg i 
løbet af foråret. Input modtages gerne. 

7. Behandling	af	indkomne	forslag	
Der er ikke indkommet forslag. 

8. Valg	til	bestyrelsen	og	bestyrelsessuppleant	
Formand Jakob Agergaard er på valg (genopstiller) 

Kasserer Jakob Færch er på valg (genopstiller) 

Bestyrelsesmedlem Malene Nielsen er på valg (genopstiller) 

Bestyrelsesmedlem Nikolaj Clausen er på valg (genopstiller ikke) 

Bestyrelsesmedlem Ida Bendtsen stopper (1 år tilbage). 

Suppleant Lillian Madsen er på valg (genopstiller) 

Bestyrelsen takker Nikolaj for at være del af bestyrelsen de sidste mange år. Ligeledes stort tak til Ida, som 
også har valgt at trække sig. 

For de to poster, hvor der ikke genopstilles, stiller Maria Petersen om til den 2 årige og Ronni Chidekel vil 
gerne stille op til den 1 årige. Bestyrelsen har ligeledes indstillet Pia Thomsen til den 1 årige post. 

 

Jakob Agergaard, Jakob Færch, Malene og Maria Petersen er valgt til bestyrelsen for to år. 

Ronni Chidekel er valgt til bestyrelsen for et år med 13 stemmer. 

Lillian Madsen er valgt som suppleant for et år.  

Bestyrelsen konstituerer sig indenfor 2 uger. 

 

9. Valg	af	revisor	og	revisorsuppleant	
Revisor Casper Mortensen er på valg 

Nikolaj Clausen stiller op som revisorsuppleant 

De er valgt for 1 år. 



10. Eventuelt	
Kort orientering om 24 timers race ved Amager Strand den 22.-23. juni 2019. DSRF har sat gang i et event, 
et 24 timers sup event, hvor man kan stille op i hold af 3-5 og padle i de 24 timer. Bestyrelsen håber at CWS 
medlemmer har lyst til at deltage, både på vandet og som frivillige. Eventet giver desuden en unik mulighed 
for at padle sammen med eliten. 

Spørgsmål omkring efteruddannelse af instruktører og om hvorvidt klubben støtter op omkring kommende 
OpenWater kurser i 2019: Bestyrelsen vil gerne se på dette, da det er prioriteret at få uddannet vores 
instruktører og dette også er med til at fastholde medlemmer. 

Der slås et slag for at Sup'ere sagtens kan være med til Danish White Water Games. Super hyggeligt event, 
hvor man kan komme ud og leje på bølger.  

Spørgsmål omkring status på projektet med jord foran containere: Den er ikke glemt, men vi skal have fulgt 
op på, hvad status er på projektet. Kunne være en ide til en arbejdsdag. 

Spørgsmål omkring indretning af værksted, evt. med generator til reparation af board og kajak. Evt. også 
noget værktøj:  Det er nok svært at lave en container kun til det, men bestyrelsen vil gerne se nærmere på 
dette, når der kommer nye containere. 

Kommentar, at det er svært for nye at komme på træningshold, hvilket giver frustration: Bestyrelsen vil 
gerne se på løsningmuligheder. Holdsport har måske noget funktionalitet. 

Spørgsmål til sæson kickoff event. Social aktivitet for at fastholde medlemmer: Vi havde succes med at 
skyde sæsonen i gang i april. Bestyrelsen støtter op om en gentagelse. 

En opfordring til brug at svømmehalstid. Hvis vi skal have mulighed for at få tider fremadrettet, kræver det 
at vi viser noget aktivitet. 

 

 

 

 

_________________   _________________ 

Ditte Toft    Peter Egemose 

Dirigent    Referent  

 


