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Generalforsamling – Copenhagen Watersports
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TID: 19.00 - 22.00

1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af
dagsorden
Michael Lindberg blev valgt som dirigent og Peter Egemose blev valt som referant.
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

2. Bestyrelsens beretning
Michael fremlagde hvad der var sket i CWS i løbet af det sidste års tid.
-

-

-

-

Raft og kajak udvalgene er blevet slået sammen i ét Whitewater udvalg.
Det var planen at CWS både skulle tilbyde Wakeboarding og surfing i 2015, men
disse tilbud er desværre ikke blevet etableret pga. en række udfordringer. Bandt
andet er wakeboarding stødt ind i problemer undervejs med en tilladelse fra By &
Havn til brug af vandarealerne, som efterfølgende er blevet trukket tilbage. Der
arbejdes dog fortsat med projektet.
CWS har i 2015 involveret sig i mange projekter. Af igangværende projekter kan
nævnes:
• Copenhagen White Water Park
• Friluftlaboratoriet
• Wakeboard bane - Adgang var givet, men denne blev trukket tilbage. Men
potentialet er der stadig. Måske i Nordhavn i stedet for Sydhavnen.
• Den Blå Foreningsby
• Dansk Surf & Rafting Forbund
• STOKED – nyt udviklingsprojekt under Dansk Surf & Rafting Forbund
• Bud på afvikling af SUP VM 2017 i samarbejde med Friends of Cold Hawaii
og Dansk Surf & Rafting Forbund. Budet er sendt til International Surfing
Association og der søges nu midler hos interesseorganisationer herunder
københavnskommune.
• SAFE Waters - Rednings og sikkerheds-projekt under Dansk Surf & Rafting
Forbund
• Kulturhavn
• Udvikling af dansk foss kajak og kano miljø. Der er skaffet 25.000 kr hjem til
indkøb af udstyr.
• Udvikling af dansk rafting miljø
• Udvikling af SUP miljø i København
• Involvering i byudvikling i København
Michael gennemgik medlems statistik. Målet var ca. 350 medlemmer i 2015/2016,
hvilket vi ikke helt har kunnet nås, bl.a. pga. at wakeboardbanen ikke blev relaiseret
i 2015.
Michael fortalte at CWS deltager i mange projekter, men det er en udfordring at nå i
mål med dem alle. Flere hænder ville kunne løse en hel del projektet, da det i mange
sammenhænge er få ting der mangler for at løbe projekterne i mål. Generelt er der
dog et rigtig godt engagement i klubben, hvilket gør at vi kan favne bredt.

-

-

-

Michael nævnte at det er svært at få overblik over hvor mange nye der er kommet
til klubben og var mange der har været igennem SUP intro. Det skyldes primært at
Conventus systemet for håndtering af medlemmer endnu ikke er helt oppe og køre.
Det vurderes dog at der i klubben er ca. 150 medlemmer og ca. 75 har været
igennem SUP intro.
Michael fortalte at det i år har været svært at holde gang i aktiviteterne hen over
vinteren. Det skyldes formentlig at ansvarsopgaverne ikke er blevet fordelt på de
rigtige ressourcepersoner. Hvis vi allerede tidligere på året får planlagt, ville det
måske kunne skaffe flere deltagne medlemmer.
Der har netop været ansøgningsfrist for bookning af haltider. Der er søgt om 2 gange
træning på IFI. Vi har i HAL C, ansøgt om hal tid til cross-træning. Der er også søgt
om fast svømmehalstid. Evt. i Sundbybadet eller et andet sted.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Jakob Færch fremlagde klubbens regnskab for 2015. Klubben har i år haft så mange
transaktioner, at klubbens Mobile Pay løsning, midlertidigt blev lukket. Der er en ansøgning i
gang hos nets, for at skaffe bedre overblik over transaktioner.
Der fremlagte regnskab var et oversigtsbillede for de grundlæggende indtægter og udgifter i
foreningen. Et detaljeret regnskab vil være tilgængeligt på hjemmeside efter
generalforsamlingen. Af bemærkninger var:
-

7.000 kr. skulle sendes retur til Københavns Kommune da CWS havde budgetteret
med flere medlemmer under 24, end der rent faktisk kom.
Der vil komme flere udgifter i fremtiden på Holmen, når friluftlaboratoriet kommer
op at stå.
Der kommer stadig penge ind, fra fondsøgninger, men der har ikke været så meget
aktivitet i forhold til forrige år.
Der er et mindre overskud på 11.894 kr. i foreningen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. STOKED i Dansk Surf & Rafting Forbund
Michael fortalte om projektet STOKED og hvilken indflydelse projektet ville kunne få på
aktiviteter i Copenhagen Watersports. Michael er blevet ansat på fuldtid over de næste 3 år
til at lede projektet.
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) har modtaget en støtte på 5,2 mio. fra Nordea Fonden
til udviklingen af surfing, stand up paddling og white water sport. Der er et stort potentiale i
projektet, specielt med fokus på unge. Målet er at aktivere 15.000 danskere, hvoraf 10.000
skal være unge 16-24 årige. Den store udfordringen vil være netop at få aktiveret de unge.
Et mål for projektet er også at etablere surf, sup og white water aktiviteter som fast
idrætstilbud i 60 nye idrætsforeninger. Samtidig skal der skabes en platform for ildsjæle der
kan være med til at udvikle projektet. For at opfylde de mål der er fremsat, skal der
udvikles/opsættes en række aktiviteter som der kan læses mere om på www.dsrf.dk

STOKED kan støtte op om aktiviteterne i CWS i forbindelse med det udstyr der skal købes
ind. Udstyret skal samtidig også kunne bruges til større events.

5. Fastsættelse af kontingent
Der er forslag om en kontingent stigning fra 600,- kr. til 800,- kr. for senior og 300,- kr. til
400,- kr. for ungdom. Prisen for passivt medlemskab og SUP intro fastholdes.
Grundlaget for en kontingentstigning er blandt andet, at klubben fremadrettet skal betale
50-75 kr. pr medlem til Københavns Kommune, for brug af kommunale faciliteter. Derudover
er der en del SUP udstyr som er ved at være godt slidt, og der kommer derfor i fremtiden
formentlig en større post til indkøb nyt udstyr.
Ida Bendtsen spurgte hvad der skulle ske med den gamle hullede container og om der var
planer om at nogle af pengene via kontingentet også skulle gå til indkøb af ny. Michael
nævnte at CWS skulle ud og investere i nye containere og samtidig kunne man måske få lov
at bruge nogle af de containere der ville komme via projektet STOKED.
Jon Friegstad spurgte til pris for brugen af de nye touring boards. Dette er ikke overvejet
endnu. Jacob nævnte at udstyret i DBF kan benyttes af andre medlemmer af DBF og det
påtænkes at flytte nogle air boards derud, primært til nye.
Forslaget om kontingent stigning blev enstemmigt vedtaget.

6. Mini-workshop
Nikolaj Clausen havde forberedt en række fremadrettede opgaver i CWS hvortil der skulle
findes ressource- og ansvarspersoner. Deltagere på generalforsamlingen fik mulighed for at
melde sig på opgaver og opgaverne vil senere fremgå på nettet således flere CWS
medlemmer som ikke deltog på generalforsamlingen får mulighed for at komme på banen.

7. Forlæggelse af budgetforslag for det kommende år
Jakob Færch gennemgik budgettet. Af bemærkninger var:
- Der er forventninger om flere medlemmer pga.:
o Flere på SUP
o Gang i Wakeboarding
o White Water udvalg kan tiltrække nogle flere og unge.
o Vintertræning giver bedre mulighed for en helårstræning
- Klubben har plads i budgettet til at give bidrag til udvalgsarbejde og klub event.
- Der er kun sat 50.000 af til indkøb af nye boards/reperationer, så der skal ansøges
om nye midler.
Stine spurgte til om der havde været overvejelser om at nedsætte prisen for brugen af
raceboards, og samtidigt oprette nogle ”intermidiate” træninger, og om dette kunne have
indflydelse på budgettet. Jakob Færch og Jakob Agergaard kommenterede, at de begge
mente at mere brug også ville give mere slitage, og derfor skulle man fastholde prisen for
brugen af raceboards (500,- kr./år). Overvejelsen om at sænke gebyret på brugen af
raceboards vil blive taget op på det næstkommende bestyrelsesmøde, da det kan få nye til
at fortsætte i klubben i form af udvikling for den enkelte.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag
Beretning fra white water udvalget:
White water udvalget er nu et sammenslået rafting og kajak udvalg. Der er kommet nye
kajakker til som ligger på holmen. Det forventes at der kommer mere gang i aktiviteterne
med muligheden for at låne udstyr igennem STOKED.
Det sidste år, har Kano/kajak afdelingen været rundt omkring i Europa og de vil gerne have
flere med.
Der arbejdes på en Sommercamp, som der kommer mere info ud omkring senere i marts.
Sidste år var det kajak, men i år, vil man også gerne have SUP med (niveauet er fra
nybegynder -> mere end nok). Der er planlagt en camp i Uge 27 med mulighed for også at
tage familie, kæreste og/eller børn med.

Beretning fra SUP udvalget:
Der er fortsat fokus på fastholdelse af eksisterende medlemmer. Masser af nye kommer til,
men de forsvinder igen hen over vinteren. Det er som om, at der mangler et step mellem
intro og race, så de nye der har været gennem intro, også kan se en træning de kan
fortsætte på. Det overvejes at race-boards kan benyttes i en anden kontekst, for at give de
andre medlemmer en mulighed for at prøve de boards.
Der er fundet to nye instruktører som overtager planlægningen af træninger i den
kommende sæson.
De åbne events skal bibeholdes for at fastholde et flow af medlemmer.
Der er spørgsmål til, om det er overvejet at introducerer surf for medlemmerne også.
Michael nævnte at her kunne klubbens trailer også sagtens bruges hvilket den også er
tiltænkt. Det handler mere om at der er nogen der tager initiativ til at tage af sted.
Der har været stor succes med konceptet ”padling og pils”, og der er enighed om at det skal
fortsætte i 2016.
Sidste år blev der lavet et race program for sæsonen, så det prøver race-træneren at starte
op igen. Der ønskes dog mere kommitment omkring træningen, så folk er bedre til at møde
op, eller som minimum melder afbud. Det bliver meldt ud senere i marts, hvornår race
holdet startes op.

Involvering i opstart af idrætsaktiviteter i Nordhavn
CWS har været involveret i udviklingen af idrætstilbud i Nordhavn i forbindelse med
Copenhagen White Water Park, som dog netop ift. Nordhavn kan have lange udsigter. På
baggrund heraf har By & Havn indledt en dialog med CWS om muligheden for at CWS blev
driftsoperatør og driver på udviklingen af en række nye foreningsfaciliteter på vand. Der
efterspørges derfor en medlemsholdning til udviklingen af idrætstilbud i Nordhavn og CWS’s
involvering.

Michael fortalte om de mulige fysiske forhold. Af vandsports aktiviteter kunne være rafting,
kajak, kano, SUP, wakeboarding og styrketræning. Derudover har By og havn budt ind med
en løbestation og en vinterbadnings station. Michael nævner at der er et stort potentiale for
vinterbadning rent medlemsmæssigt.
Der er dog også en række forbehold som blev italesat:
- SUP området er relativt lille, så medlemmer har måske ikke interesse i dette.
- Der vil være forholdsvis høje omkostninger forbundet med driften
- CWS ville kunne blive en forening på 1500-1800 medlemmer til spørgsmålet, er det
det vi vil?
Samtidig er der en mulighed for at indgå i en udviklingsproces hvor Københavns Kommune
vil kunne biddrage med 75.000 - 100.000kr til udvikling af projektet.
Jon Friegstad nævner at han er bekymret for, at vi har for mange bolde i luften, og at det
måske kan tage for meget fokus med et nyt stort projekt. Selvom det lyder super
spændende.
Rune Erlangsen er enig med Jon, og mener at det måske var en bedre løsning af CWS lejer
sig ind, og derved ikke driver faciliteten med argumentet om at vi er mere en projekt klub
end en drift klub.
Mette Julie nævnte at skulle man lukke alt andet ned for at oprette dette nye projekt, så
skulle det være for at give medlemmerne bedre forhold.
Ditte Toft foreslår at CWS måske i stedet skal bruges som rådgivere mere end som
driftsoperatør.
Jakob Agergaard fortæller at fere har talt om at få en fast base og stiller i den forbindelse
spørgsmålet; ”hvor ville det være mest interessant at være? Der hvor vi er nu eller at flytte
til et andet sted?”
Silas Kraul fortæller at det også kunne være en mulighed at flytte alt til Sydhavnen hvor der
er gode muligheder for white water.
Jakob Færch siger at han mener ikke CWS skal drifte facilitetern. Han mener at dette bør
pålægges Københavns Kommune i stil med andre kommunale idrætsanlæg.
Generelt er deltagerne på mødet enige om at forslaget, som det er lige nu, ikke er særlig
attraktivt for CWS. Og det nævnes at der kommer mange nye beboer til området i Nordhavn
hvorfor det kunne være interessant at være med til at starte en ny vandsportsklub op i
Nordhavn som ikke givet vis ville være en del af CWS.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant
Der er 4 bestyrelses medlemmer og 1 suppleant på valg. Nadja Jensen, Charlotte Olsen og
Kasper Brix har valgt ikke at genopstille.
Anne Fritzner og Simon Bruchs genopstiller. Derudover pegede bestyrelsen på Ditte Toft og
Daniel Bidstrup som nye kandidater til bestyrelsen. Silas Kraul kom på banen og ville gerne
stille op som suppleant.

Da der ikke var flere der stillede op blev de ovennævnte valgt ind i bestyrelsen uden nogen
form for kampvalg.

10.Valg af revisor og revisorsuppleant
Både Jacob Bang-Olsen og Casper Mortensen genopstiller og blev enstemmigt valgt til at
varetage de to poster. Jacob Bang-Olsen som CWS' revisor.

ll.Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt og dirigenten takkede derfor for god ro og orden og
afsl uttede derefter den ord inære genera lforsa m I i ng.
Den nye bestyrelse afholder første bestyrelsesmØde d. 7. Marts hvor bestyrelsen konstituere
sig selv.
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