
 

Generalforsamling 2021 i Lejre VandSport 
 

2. november 2021 kl. 20:00 - 22:00 
SPOR 3, Smedegården 19, 4320 Lejre 

 
 

AGENDA 
 

1. Velkomst samt valg af dirigent og referent 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
 

4. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
 

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår ingen ændringer i kontingent) 
 

6. Behandling af indkomne forslag (se bilag 1, s. 2) 
 

a. Forslag om ny bestyrelse og nedsættelse af ansvarspersoner og arbejdsgrupper 
• Det er bestyrelsens ønske, at der findes nye kræfter som kan træde ind i 

bestyrelsen og at der samtidig laves en rollefordeling mellem 
bestyrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer, som kunne tænke sig at tage 
ansvar for forskellige områder og aktiviteter i klubben. 

 
7. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter 

a. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, suppleant vælges for 1 år af gangen. På 
valg er: 

• Kristian Emborg, bestyrelsesmedlem (ønsker ikke genvalg) 
• Claus Langer, bestyrelsesmedlem (ønsker ikke genvalg) 
• Bjarne Schunck, suppleant (ønsker genvalg) 

 
Foruden ovenstående ønsker følgende bestyrelsesmedlemmer at træde ud af bestyrelsen 
såfremt andre kan/ønsker at træder ind i bestyrelsen: 

• Ulla Jensen, bestyrelsesmedlem 
• Anders Schioler, bestyrelsesmedlem 

 
Der er således 4 ledige bestyrelsesposter som ønskes besat. 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Suppleant vælges for 1 år af gangen. På valg er: 
• Mathias Grip (revisor) 
• Revisorsuppleant (ledig) 

 
9. Eventuelt 

 
 
 



 

BILAG 1: Forslag om ny bestyrelse og nedsættelse af ansvarspersoner og 
arbejdsgrupper 
 
Ny bestyrelse samt opgaver 
De nuværende bestyrelsesmedlemmer har alle haft meget svært ved gennem vinteren 2020/2021 og hele 
2021, at finde tilstrækkelig tid og energi til, at drive foreningen. Der har simpelthen ikke været de fornødne 
kræfter hvilket blandt andet har påvirket aktivitetsniveauet i foreningen. Det er beklageligt, særligt fordi 
der fornemmes en meget stor interesse for klubbens aktiviteter. 
 
Bestyrelsen ønsker derfor, at der findes nye friske kræfter til bestyrelsen og herunder gerne personer som i 
forvejen er aktive eller ønsker, at være mere aktive i foreningen. Bestyrelsen har i den forbindelse 
beskrevet nedenstående opgaver som vurderes at være dækkende for det arbejde der ligger i bestyrelsen. 
Det anbefales at opgaverne fordeles således der skabes en så smidig opgaveløsning som muligt. 
 

- Holdsport + Masterlock ansvarlig 
o Holdsport anvendes til at administrere klubbens medlemmer og aktiviteter. Det er 

nødvendigt at bestyrelsen finder en person, som kan have hovedansvaret for holdsport og 
dermed afsætte lidt tid til, at lære systemet at kende. Det er også via Holdsport at 
kontingentopkrævningen automatisk kører, og det vil derfor være næreliggende at 
personen også er foreningens kasserer. 
 

o Masterlock anvendes til at give medlemmer adgang til foreningens Bluetooth nøgleboks. 
Det vil være nærliggende at samme person tager sig af dette system, således tilgangen til 
nøgleboksen er synkroniseret med betalende og aktive medlemmer. 

 
- Besvarelse af mails på lejrevandsport@gmail.com 

o Det er hensigtsmæssigt at bestyrelsen finder én person, som er ansvarlig for at få besvaret 
indkomne mails således alle der henvender sig til klubben får svar hurtigst muligt. 

 
- Indkaldelse til bestyrelsesmøder 

o Bestyrelsen foreslår at der én person, som er ansvarlig for at lave et årshjul for bestyrelsens 
arbejde således alle bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v. er planlagt i god tid. 
Personen bør også sende indkaldelser med dagsorden ud, skrive referater og gøre disse 
tilgængelige online og via Holdsport til resten af klubbens medlemmer. 

 
- Instruktøransvarlig 

o Det vil være hensigtsmæssigt at min. én person i bestyrelsen har tæt kontakt med 
instruktørerne i foreningen, således der er en god kommunikation mellem bestyrelse og 
instruktører og herunder de aktiviteter der planlægges. 
 

- Aktivitetsansvarlig 
o For at sikre aktiviteter i foreningen vil det være hensigtsmæssigt, at der er en i bestyrelsen 

som har ansvaret for at få fastlagt datoer og få fundet tovholdere på aktiviteter (ex 
sæsonåbning, sommerfest, familiedage, Nytårsbad etc.). Det betyder ikke at vedkommende 
skal stå for planlægningen af alle arrangementer, men blot være ansvarlig for at finde 
personer som kan hjælpe til med at gennemfører dem. 

 
 
Liste over opgaver blandt instruktører og medlemmer 
Udover ovenstående opgaver som vurderes bør placeres i bestyrelsen, vil der være en række opgaver for, 
at få foreningen til at køre godt. Disse opgaver kan fordeles på instruktører og menige medlemmer i 



 

klubben. Nedenfor fremgår en liste som kan ses som en start, men som ikke er udtømmende eller skal være 
begrænsende for hvad medlemmerne ønsker: 
 

- Facilitetsansvarlig 
o Det vil være ideelt at finde 1-2 personer som kan være foreningens håndværkere og tage 

hånd om de småting der løbende skal fikses ifm. vedligeholdelse af klubbens faciliteter. 
Hvis de samme personer ønsker det kunne disse også inddrages i samarbejdet med 
Kommunen om at udtænke nye og bedre faciliteter. 

 
- Udstyrsansvarlig 

o Vi har en del udstyr som løbende bør efterses og om ikke andet så i hvert fald håndteres 
såfremt det går i stykker. Det vil være ideelt at have 1-2 personer som medlemmer kan 
kontakte såfremt de spotter udstyr som er i stykker. 

 
- SoMe ansvarlig 

o For at nå ud med de fede aktiviteter og træninger der bliver lavet i klubben vil det være 
hensigtsmæssigt enten at finde en SoMe ansvarlig eller gøre flere instruktører og 
medlemmer til administratorer på foreningens Facebook og Instagram, således flere 
løbende vil kunne slå noget op. 
 

- Saunagruppe 
o Det er vores vurdering at vedligeholdelse af saunaen og planlægning af 

vinterbadearrangementer kræver en fast gruppe af 3-5 medlemmer.  



 

BESTYRELSENS BERETNING 2020 
 
Lejre VandSports bestyrelse 2020/2021: 
Michael Lindberg, Formand 
Kristian Emborg, Næstformand 
Ulla Jensen, Kasserer 
Anders Schioler, Bestyrelsesmedlem 
Claus Langer, Bestyrelsesmedlem 
Bjarne Schunck, Suppleant 
 
Generelt 
Det seneste halvandet år har for mange været en turbulent tid, men på trods af covid-19 har Lejre 
VandSport klaret sig rigtig flot igennem coronakrisen. Faktisk lykkes det Lejre VandSport, at gennemfører 
en lang række aktiviteter i 2020, herunder en åbning i juni måned, hvor mere end 200 personer gæstede 
klubben og Herslev Strand. Det var også i starten af 2020, at vi med stor hjælpe fra frivillige ildsjæle fik 
færdiggjort det meste af klubbens faciliteter og ved udgangen af året havde 156 personer meldt sig ind i 
klubben. Det var formentlig ikke alle medlemmer, som var lige aktive eller havde nået igennem et SUP 
introforløb m.v., men tallet vidnede om, at vandaktiviteter og generelt aktiviteter ved, på og i vandet har 
stor interesse blandt borgerne i Lejre Kommune og omegn. 
 
Udviklingen i Lejre VandSport gennem coronakrisen ligner på mange måder udviklingen i resten af landet. 
Særligt udendørs idrætter og vandsportsaktiviteter har været i stor vækst gennem flere år, og i forlængelse 
af coronakrisen, hvor mange danskere søgte udendørs, er flere begyndt at dyrke netop de aktiviteter som 
Lejre VandSport tilbyder. 
 
Sommeraktiviteter på Herslev Strand 2020 
Vi startede 2020 sæsonen ud med en stor åbning, hvor der på trods af et forsamlingsforbud på 100 
personer, var rigtig mange besøgende (+200). Vi fik på den måde vist klubben frem fra sin bedste side og i 
forlængelse af åbningen fulgte mange nye indmeldelser. Tilsvarende blev der løbende gennem sommeren 
arrangeret SUP intro forløb og div. klub- og familiearrangementer samt ugentlige klubdage, hvor særligt 
Karsten Hansen skal have en kæmpe stor tak for sit vedholdende instruktør-engagement.  
 
Kendetegnet for deltagerne på klubbens aktiviteter er, at vi ramte en kombination af børn, unge og voksne 
- særligt mange børnefamilier var repræsenteret. Responsen var generelt meget positiv blandt deltagerne. 
 
Vinteraktiviteter på Herslev Strand 2020 
Vi fik med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden investeret i en ny sauna i efteråret, men pga. de strenge 
coronarestriktioner kom saunaen aldrig i spil henover vinteren 2020/2021. Generelt må det siges, at de 
vedvarende restriktioner og manglende mandetimer i bestyrelsen stille og roligt fik foreningen til at gå i 
vinterhi, og der skete således ikke det helt store i løbet af efteråret 2020. Desuden er vi opmærksomme på, 
at det har været svært komme i kontakt med bestyrelsen (også gennem 2021) hvilket naturligvis er 
beklageligt. Mere om dette i det nederste afsnit. 
 
Løbende dialog med Lejre Kommune om placering 
Lejre VandSport var i 2020 i en løbende dialog med kommunen med henblik på, at (gen)forhandle den 
midlertidige tilladelse til placeringen af klubbens opholds- og udstyrscontainere samt sauna. Det lykkes i 
oktober 2020, at få en ny tilladelse og dispensationen er nu givet frem til og med d. 15. november 2022. 
 



 
Mange politikere og embedsfolk i kommunen som vi har talt med, har hele vejen igennem været utrolig 
positive overfor projektet, og kommunen skal derfor have ros for at tage vores idé og projekt seriøst. Det er 
dog ikke nemt at arbejde med et område, som både ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og er udlagt til 
Natura2000 område. Man må desværre også sige, at den midlertidige dispensation presser os på tiden, og 
det er derfor vores forhåbning at Kommunen har lagt en plan for udviklingen af en lokalplan, som kan sikre 
vores tilstedeværelse og i øvrigt den stigende aktivitet der ses ved Herslev Strand blandt mange 
brugergrupper. 
 
Det vil være essentielt, at bestyrelsen i efteråret 2021 tager kontakt til kommunen med henblik på, at få en 
plan for det forestående udviklingsarbejde.  
 
SUP VIKINGS - projekt støttet af Nordea-fonden 
Lejre VandSport søgte i sommeren 2018 Nordea-fondens kystpulje om 875.000 kr. til realisering af det 2- 
årige projekt: SUP VIKINGS. Nordea-fonden valgte at støtte projektet, som vi derfor startede op i marts 
2019. Projektet har bl.a. muliggjort at klubben har kunne investere i en masse SUP- og vandsportsudstyr, 
containere, inventar, telt, borde, bænke m.v. og har i det hele taget været altafgørende for den gode start 
klubben har fået. 
 
Projektet er beskrevet i detaljer på klubbens hjemmeside: http://lejrevandsport.dk/sup-vikings/ 
Selvom projektet jf. projektansøgningen løb t.o.m. marts 2021 har vi været i dialog med Nordea-fonden om 
at forlænge projektet. Bl.a. har der været flere aktiviteter som ikke har været muligt at gennemfører pga. 
coronasituationen. 
 
Der ligger fortsat ca. 170.000 kr. i projektet som endnu ikke er blevet anvendt, og bestyrelsen vil i efteråret 
2021 gå i dialog med Nordea-fonden om hvordan de sidste midler kan aktiveres i foreningen. 
 
Fremadrettet arbejde 
Som der er peget på i dagsordenen for generalforsamlingen d. 2. november 2021 er der et stort behov for, 
at få nye frivillige kræfter ind i bestyrelsen og foreningen som helhed. Det har hele tiden været vores 
ambition at foreningen og aktiviteterne skulle drives af medlemmerne selv, og at adgangen til klubbens 
udstyr og faciliteter i øvrigt skulle være meget fleksibel, således man som medlem kan være aktiv når der er 
tid og lyst til det. 
 
Vi er bekendt med at flere allerede har budt sig til i forbindelse med fx at varetage 
vinterbadningsaktiviteter, og det kunne være fantastisk hvis alle der har lyst til at give en hånd med tropper 
op på generalforsamlingen så vi kan få samlet et godt team til at drive foreningen videre. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle som deltog i de arrangementer, som vi lavede på Herslev Strand i sommeren 
2020. Det var med til at skabe grundlaget for, at vi nu har en forening med et fundament der kan bygges 
videre på. Ligeledes skal der lyde en KÆMPE STOR tak til alle instruktører og til bestyrelsen, for at have 
været med til at skabe spændende og sjove aktiviteter i Lejre VandSport.  
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Michael Lindberg, Formand 
Lejre VandSport 


