
Referat af bestyrelsesmøde i Laugshuset 17/7- 2011 
 
Referenten beklager den beskedne forsinkelse af referatet fra seneste ovenstående bestyrelsesmøde, 
men mener at det er vigtigt at de diskuterede punkter bliver vendt på bestyrelsesmødet den 8/4-
2012. 
 
Ud over formandens beretning om den løbende forretning i Lauget, blev hovedpunktet omkring 
Tisvilde Bådelaugs eventuelle medlemskab af Kano og kajak Forbundet behandlet.  
Dette referat vil udelukkende beskrive dette punkt. 
 
Formål: 
Det primære formål med mødet var at diskutere muligheden for at Tisvilde Bådelaug fremtidigt skal 
indgå et medlemskab af Dansk Kano og kajak Forbund. 
 
Baggrund: 
Palle er af Skoven blevet gjort opmærksom på at folk med interesse i at ro kajak fra Tisvilde 
muligvis vil tage kontakt med Bådelauget for at høre om de kan benytte vores faciliteter. 
 
For at være på forkant med situationen, så der ikke bliver oprettet en konkurrerende klub, som vi 
evt. skal dele faciliteter med, vil bestyrelsen undersøge hvordan vi kan tage imod den udfordring, og 
om vi kan tilbyde dem et medlemskab. 
 
Oplæg fra Dansk Kano og kajak Forbund: 
Dansk Kano og Kajak Forbund tilbyder en klub som gerne vil være medlem af Forbundet, at 
medlemskabet er gratis så længe antallet af klubbens medlemmer der ror kajak er mellem 0-10. 
Se vedhæftede kontingent-liste. 
Det er vigtig at nævne (som det også står på listen) at der ikke opkræves kontingent fra Dansk Kano 
og kajak Forbund på indmeldelsesåret og heller ikke året efter. Det vil således ikke koste noget for 
Bådelauget i 2012 og 2013. Først i 2014 vil det blive taget op hvad medlemskabet skal koste, og 
hvis der er færre en 11 kajakroere, så er det stadig gratis for os. 
 
Hvilke fordele giver det Bådelauget at være med i Danak Kano og kajak Forbund? 

• At være medlem af forbundet er en blåstempling af Lauget som kommer med i et netværk af 
andre etablerede ro- og sejlklubber. 

• Forbundet tilbyder en startpakke med undervisning til Laugets kajakroere i at ro kajak, 
sikkerhed mm. 

• Laugets kan få 20% på Forbundets kurser. Der er bla. 1.hjælps kurser mm 

• Lauget vil kunne annoncere sine aktiviteter overfor andre klubber, og der igennem få flere 
deltagere til arrangementer. Dette er et punkt som Forbundet arbejder på lige nu.  

• Lauget vil kunne trække på juridisk bistand overfor kommune, stat og Skoven hvis vi bliver 
trængt op. 

 
Hvordan skal vi integrere kajakmedlemmerne? 
De nye kajakmedlemmer har ikke deres kajakker liggende på stranden, og optager dermed ikke 
plads fra bådsejlerne. Derfor kan vi tage et antal nye medlemmer op uden at antallet af både på 
stranden stiger med tiden. Der er tale om en økonomisk gevinst, hvor vi tilbyder kajakroerne en 
nøgle til Laugshuset for at de har en mulighed for at skifte tøj.  



Der laves en kajakgruppe med 3 kontaktpersoner: Palle, Pål og Stefan. Tilmelding vil stadig ske 
gennem formanden. 
Bestyrelsen skal tage de nye kajakroeres kontingent op til diskussion. Vi skal tillige finde ud af 
hvilket kontingent de bestående medlemmer af Bådelauget som alene ror kajak skal betale. 
  
 
Muligheder omkring optagelse af ekstra kajakroere: 
Bestyrelsen var enig om at dette punkt skal til afstemning på generalforsamling. 
 
For at vi bedre kan se hvad vi KAN komme til at betale hvis vi tager flere end 10 kajakroere ind har 
jeg sat det op i et Excel ark. 
Se vedlagte regneark. 
 
For helhedens skyld har jeg bedt Kano og kajak Forbundet om at godkende det regneark som jeg 
vedhæfter som bilag: 
 
Hej Stefan 
Det ser helt rigtigt ud. 
Jeg kan samtidig bekræfte at der ikke rent kontingenmæssigt er yderligere 
udgifter forbundet med et evt. medlemsskab af DKF. Dog med forbehold for 
evt. ændringer der måtte komme på de fremtidige Årsmøder. 
 
Jeg skal dog også lige nævne at i er kontingentfrie i indmeldelsesåret samt 
året efter. Dvs. for jeres vedkommende i 2012 og 2013. I vil således først 
blive opkrævet jeres første kontingent i januar 2014. 
 
 
 
Med venlig Hilsen 
 
Flemming Agner Jørgensen 
Klubkonsulent 
Direkte tlf: +45 4326 2094 
Mobil: +45 2277 1690 
 
 
---------------------------------------- 
Dansk Kano og Kajak Forbund 
Idrættens Hus 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
www.kano-kajak.dk 
 

Forslag til generalforsamlingen. 
Forslaget om optagelse i Kano og kajak Forbundet rejses af bestyrelsen efter at være behandlet på 
bestyrelsesmødet. 
 
Jeg ser som skriverkarl frem til bestyrelsesmødet den 8/4 kl. 10 
 
Mange hilsner, 
 
Stefan 
 


