Generalforsamling, Copenhagen Watersports, torsdag 26. Februar 2015
1. Velkommen
2. Bestyrelsens beretning
Over det sidste år, er der sket en masse bl.a.:
-

Ny bestyrelse, med 4 helt nye medlemmer.
Ny struktur i klubben med aktivitetsudvalg for bl.a. for rafting og SUP. Disse har
planlagt vintertræning, men de store planer kommer inden sæsonstart. De er også ved,
at få styr på nye instruktører.
Udvalgsarbejde i forbindelse med White Water i samarbejde Ida, Silas, Morten B og
Michael Lindberg. Herunder skal fosskajak startes op som aktivitet i klubben i den
kommende sæson.
Wakeboarding som aktivitet i klubben er i proces.
Copenhagen White Water Park bliver der arbejdet på , og med stor interesse fra
kommunen og by og havn.
Friluftlaboratoriet er stort set blevet klar til opførelse i foråret 2015.
Fundraising gruppen skal genoplives, da der er en masse spændende pujler og
projekter, der kan søges.
Konventus implementeret af Kenneth. Hvilket betyder, at det bl.a. er blevet muligt med
online tilmelding og forskellige mailinglister til medlemmerne.
SUP er i udvikling. 12 instruktører fortsætter fra sidste år + 10 nye instruktører
uddannes i år.
Jacob Færch og Michael Lindberg er ISA-certificerede, så vi selv kan uddanne
instruktører (Simon Brucz i pipeline til samme certificering).
Vi har opnået en medlemsforøgelse med ca. 45 nye medlemmer.
I Den Blå Foreningsby har vi fået mere plads.
SUP tilladelse i Sydhavnen –
DM SUP flat water skal afholdes i København i 2015.
Vi har haft 4 hold afsted til Euro Cup i rafting.
I 2015 sender vi 6 hold afsted og 3 holder til EM.
Vi haft Russell W. og Malene N. har været til SUP racet 11 Cities i Holland.
Mange medlemmer deltog ved DM SUP flat water og ved aktiviteter i Klitmøller.
Rafting kvindetruppen er blevet fordoblet, der er opnået nye sponsorater +
rabataftaler til klubben (disse skal deles med alle medlemmer i større omfang).
Til Danish White Water Games oplevede man en fordobling i deltagerantallet. Under
DWWG blev fosskajak introduceret
Der har været afholdt SUP-surf på Bellevue strand, Klampenborg.
Vi stået for afholdelsen af Open SUP race på Svanemøllen Strand.
Vi var en del af det store åbningsevent for Nordhavnen.
Til Kulturhavn havde vi 450 personer på vandetI forbindelse med Open SUP Days fik vi 161 på vandet.
Det er blevet muligt at komme til svømmetræning hver onsdag fra kl. 20-21 i Bellahøj
svømmestadion.
På vores nye SUP introforløb deltog ca. 100 personer i 2014.
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Bestyrelsens beretning er godkendt!
3. Forelæggelse af regnskab for der forgangne år – se bilag 1 fra dagsordenen
Primære udgifter
- Understøtte udvikling af sup
- Udstyr - investeringer, grejbank til events bl.a. musikanlæg
- Events
- Projektudvikling
OBS! Under aktiver skal ’Wakeboard kabelbane (DGI støtte)’ posten redigeres fra 65.000
kr. til 60.000 kr.
2014 regnskabet er godkendt.
4.
-

-

Lyn-runden – projekter i CWS
Copenhagen White Water Park:
Mulighed for støttepunkter, der kan sætte gang i Nordhavnen. Der er støtte og
interesse fra By & Havn.
Der har været tale om en midlertidig placering, men der har været en masse
fordyrende forhindringer, der har gjort at det ikke er muligt på den første
placering, der arbejdes videre med flere muligheder. Skudehavnen er desværre
ikke længere en mulighed.
Kultur og fritidsforvaltningen skal den 5.-6. marts behandle ansøgning på 5,6 mio.
kr. til CWWP. Hvis denne ansøgning går igennem, begynder flere at kunne støtte
projektet
Tur til Glasgow til at se anden bane, bl.a. med deltagelse fra By & Havn.

-

Friluftslaboratoriet:
Etableringsfase, vi har fået lov til at sætte containere og bro. Næste skridt er at
bygningerne skal godkendes.
Mulighed for at vi skal have en container til private boards, hvis nok medlemmer
har interesse i privatopbevaring og det økonomisk kan løbe rundt.
Friluftslaboratoriet indeholder bl.a. opholdsrum, værksted, omklædning og
opbevaring.
Disse nye rammer skal deles med kajakpoloklubben.

-

Wakeboarding:
Ingen kommercielle aktiviteter pga. aftale med By & Havn.
Nyheder – siden sidste år.
Kun foreningsformål - der er ingen grund til at lave konkurrent til CCP.
Evt. Sponsoraftale kan give mulighed for events.
Mulighed for udstyr/støttepunkt til hite water ved slusen.

-

Kulturhavn:
Ved Kulturhavn 2014 kom 450 mennesker på vandet.
Pga. mangle interesse fredag i 2014, vil vi i’15 kun deltage lørdag og søndag.

-
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-

-

Flat water DM i KBH:
Philip har været til møde med By & Havn, som endnu lidt skeptiske omkring
aktiviteten med placering i havneløbet. Det er kan være en mulighed for racet syd
for Lange Bro. Ruten besluttes med havnefoged i starten af April.
Praktiske ting til DM planlægges mandag den 2. marts hos Ditte Sørensen.
Man arbejder pt. på nyt havnereglement. Pr. 15. feb. 2015 overgik ejerskab, så
kommunen ejer 95% og Staten 5%. Denne fordeling kan muligvis give bedre
muligheder for flere rekreative projekter i havnen. Dette nye havnereglement er
endnu ikke udarbejdet. Det skulle dog træde i kraft henover sommeren 2015.
Det ses ikke en fordel at afholde DM sammen med Kulturhavn, da der er alt for
meget anden trafik i havnen i den forbindelse.
Der en fordel i at ligge racet tidligt på dagen, så racet er overstået inden havnen
vågner.

5. Fastsættelse af kontingent 2015
Bestyrelsen foreslår man fortsætter med samme kontingent som i 2014:
- Passiv: 100 kr.
- Ungdom: 300 kr.
- Senior: 600 kr.
- Intro: 250 kr.
Introprisen er grundet, at vi skal opretholde aktiviteterne, så nye medlemmer ikke
shopper mellem aktiviteterne. Også fordi vi i højere grad skal kunne indberette
medlemstal til de relevante forbund.
Ift. leje af race boards fastholdes lejen på 500 kr. Uanset typen af board.
Er det mulighed med familiekontingent?
Der har tidligere været en mulighed. Det er besluttet ikke at have
familiemedlemsskaber, bl.a. fordi det er vigtigt at registre, at der er børn, når der skal
indberettes til kommunen.
Mulighed at børn melder sig ind og kan gratis tage forældre med?
Der kan arbejdes videre med muligheder for familiemedlemsskaber.
Det er vedtaget at fastholde kontingenterne fra 2014 til 2015.
6. Mini-workshop
1. SUP-Prone mix/Konkurrence livredning: 23. august afholder Københavns
Livredderklub (KLK) udendørs DM i konkurrencelivredning. Mesterskabet afholdes i
år på Amager Strandpark. Begivenheden er for stor til KLK, så de ser gerne, at CWS vil
give en hånd med.
Disciplinerne er:
Surf-ski
Race board
Beach flag ??
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Pga. CWS padleerfaring vil give gode kvalifikationer til at deltage ved dette DM.
Der vil være mulighed for CWS-medlemmer at afprøve disciplinerne ved KLK’s
klubmesterskaber i Maj på Amager Strand / Bellevue.
Samme weekend, om søndagen, vil DSRF afholde mix disciplinen med SUP-prone.
Der vil altså være rigtig god mulighed for at prøve hinandens discipliner af og opbygge
et samarbejde.
2. Foss + White Water games v. Silas
3. Arbejdsdag i CWS – 25.-26. April. Prøver at koordinere med k-polo, så vi alle kan
være med i omkring friluftslaboratoriet.
4. Flat water dm
5. Sommerfest
6. Kulturhavn
7. CWS Nyhedsbrev – vi vil gerne være bedre til at kommunikere nyheder ud end alle
de oplysninger, der drukner på FB. Evt. en eller to, der hver eller hver anden måned
udsender et brev til alle medlemmer via Konventus.
8. DGI samarbejde. Flere unge skal dyrke idræt i KBH. De er glade for vores tidligere
projekter, og vil gerne lave et samarbejder med os. Der kan laves et rigtig stort projekt.
7. Forelæggelse ad bestyrelsens budgetforslag for the kommende år - Se bilag 2 fra
dagsordenen.
Budgettet for 2015 er godkendt.
8. CWS i udvikling - Nikolaj Clausen
- Udgangspunkt i kaospiloten Andreas’ projekt, som første til visionsarbejde (bl.a.
at skabe unikke aktiviteter).
Herunder nogle værdier og statements, der skal være udgangspunkt for vores
klubkultur:
”Wetness with passion”
Værdier: Samarbejde, Nyskabende, Modige som klub. Der er plads til at der
kommer ny aktiviteter ind i klubben.
Kulturen i klubben skal være stærk og sund.
-

Udvidelse med foss , wake og surf i 15
Livredning og open water swim kan evt. udvikles i de kommende år.
Det hele skulle gerne munde ud i medlemsvækst. Samlet 150 nye fordelt på SUP
og de nye aktiviteter i 2015.
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-

Og yderligere 80 nye medlemmer fordelt på aktiviteter i 2016 og 150 nye i
2017.

9. Behandling af indkomne forslag – se bilag 3
Vedtægtsændringer mht. aktiviteter og forbund. Med nye aktiviteter i klubben, er det
også nødvendigt at blive medlem af forbund, der kan støtte aktiviteter.
- Dansk Vandski og Wakeboarding Forbund
- Dansk Svømmeunion
Tilføjelse af nye aktivitetsudbud.
Ændring af formulering. Indmeldelse skal fortages af forældre eller værge via online
formular.
Kontingent indebærer nu også indmeldelse også de nye forbund. Medlemmernes
primære aktivitet afgøre hvilken forbund et medlem registres ved.
Udelukkelse: Alle medlemmer forpligter sig til at følge reglerne i de relevante forbund.
Se specifikationer i bilag 3.
Vedtægtsændringer er godkendt
10. Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleant – se bilag 4 fra dagsordenen
Det er Jakob Agergaard, Jacob Færch, Nikolaj Clausen og Michael Lindberg og
suppleant, Malene Nielsen, er på valg.
De 4 (Anne Fritzner, Kasper Brix, Nadja Jensen og Charlotte Olsen) resterend er valgt
sidste år, og er jf. vedtægtsændring fra 2014 ikke på valg det efterfølgende år.
Alle 4 medlemmer genopstiller – ingen andre stiller op.
Simon Brucz stiller op som suppleant. Brucz er valgt som suppleant.
Bestyrelsen skal konstituere sig selv indenfor 14. dage. Det meldes til medlemmerne,
når dette er sket.
Jakob Agergaard, Jacob Færch, Nikolaj Clausen og Michael Lindberg er genvalgt.
Simon Brucz er valgt som suppleant.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant – se bilag 5
Der er ved dagens valg 1 ledig plads som revisor og 1 ledig plads som revisorsuppleant.
På valg er:
Jacob Bang-Olsen, der genopstiller som revisor.
Casper Mortensen, der genopstiller som revisorsuppleant.
Jacob Bang-Olsen er valgt som revisor.
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Casper Mortensen er valgt som revisor suppleant.
12. Eventuelt
Kort race briefing – Philip:
Udvidelse af racetræningen i 2015. Med genopstart den 17. Marts. Det er nu der er
mulighed for melde sin interesse for at blive en del af raceholdet. Det er alle der har
været igennem introforløbet. Når der er styr på deltagere, så vil træningen blive
fordelt.
Som udgangspunkt vil træningen foregå fra Holmen (1 gang om ugen), men det kan
være muligt at lave træning med udgang fra fx den blå foreningsby.
Agergaard: Skulderaften v. Rikke Høfner, 16 . marts 20-22 IFI kælder, hvordan skal du
træne før, under og efter skader i skulder. Max 20 personer. Se Facebook og tilmeld via
google dox.
Der vil også være mulighed for core og rygtræning den 13. April 20-22 på IFI. Malene
der er fysioterapeut vil lave et oplæg omkring det.
Simon Brucz: Den Blå Foreningsby.
Muligheder for grejfordeling, så der kan være noget træning derfra.
DBF er tænkt til børn og unge, så det er nok ikke en god idé at have en masse carbon
boards liggende, de det ikke sender det ønskede signal.
Vi har pt. ikke udstyr nok til at der kan være fyldt op på Holmen og DBFB, der er for
meget logistik forbundet med det.
Det er instruktørbaseret sted. Det er ikke meningen at der skal trænes individuelt der
fra.

Dirigent: Jakob Agergaard

Referent: Nikolaj Clausen
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