Generalforsamling 2022 i Lejre VandSport
5. april 2022 kl. 18:00 - 20:00
SPOR 3, Smedegården 19, 4320 Lejre
REFERAT
1. Velkomst, valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden
Valgt: referent, Heidi Madsen og dirigent, Michael Lindberg
-

Dagsorden er godkendt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Michael Lindberg gennemgik bestyrelsens beretning for 2021 (fremsendt i forbindelse med
mødeindkaldelse).
Aktivitetsniveauet i Lejre VandSport var gennem 2021 en anelse svingende. Foråret var fortsat
præget af covid-19 og ved sæsonstart fik vi desværre ikke for alvor sparket gang i aktiviteterne.
Flere instruktører var forhindret i at varetage SUP-intro forløb, ugentlige træningsaktiviteter og
Åben hus arrangementer, og derfor blev det svært at gennemføre det samme aktivitetsniveau i
2021 som vi så i 2020.
Der har været en medlemsnedgang fra 156 til 109 medlemmer. Set i lyset af de begrænset
ressourcer til at drive ugentlige aktiviteter synes bestyrelsen dog at medlemsniveauet er
tilfredsstillende.
I 2022 har bestyrelsen fokus på at få flere instruktører uddannet, og det må derfor også formodes
at der vil være plads til at tage nye medlemmer ind i foreningen. Ligesom der vil være mulighed for
at gennemføre flere introforløb, Åben hus arrangementer, frigivelsesprøver mv.
På trods af nye udfordringer med covid-19 i efteråret 2021, lykkes det os endelig at få gang i
foreningens sauna, som i starten af november 2021 åbnede op for medlemmerne. Der blev
indkøbt brænde og redskaber til at sikre en forsvarlig drift og rengøring af saunaen, og åbningen af
saunaen har da også affødt ca. 20 nye medlemskaber i foreningen. Gennem Masterlock
nøglesystem har vi fået indsigt i hvor meget saunaen anvendes og det må siges at saunaen ikke
bliver overrendt.
Anders Schioler lavede en video om brug af saunaen, som gjorde flere medlemmerne nemt og
hurtigt kunne komme i gang med at tage saunaen i brug. Corona og nedlukning, gjorde der ikke
blevet holdt fællesarrangementer i saunaen.
I 2022 vil der også være fokus på at promovere saunaen og tiltrække flere nye medlemmer, som
kan få glæde af den, særligt i vinterhalvåret.

Lejre VandSports faciliteter er i øjeblikket placeret ved Herslev Strand på baggrund af en
midlertidig tilladelse og dispensation til og med d. 15. november 2022. Vi er i løbende dialog med
kommunen omkring det forestående arbejde med udviklingen af en ny lokalplan for området ved
Herslev Strand. Den nye lokalplan skal bl.a. sikre Lejre VandSport permanente faciliteter ved
stranden. Bestyrelsen deltog på et dialogmøde som kommunen afholdte d. 25. november 2021 og
er afventer nu næste skridt. Det vil være essentielt, at bestyrelsen igennem 2022 tager løbende
kontakt til kommunen med henblik på, at få en plan for det forestående udviklingsarbejde
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 Nordeafonden 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 er i dialog med Nordea-fonden om hvordan de sidste midler kan
aktiveres i foreningen.
Bestyrelsen skal drøfte, hvordan pengene kan bruges i foreningen fx til opgradering af udstyr,
uddannelse af instruktører, tyde våddragter eller shorties, yoga SUP, harpuner, flere
aktiviteter/Åben Hus arrangementer, bøjer der kan ligge permanent til svømmerne mv.
Hvis medlemmerne vil tage initiativ til andre former for vandsport i foreningen, er der også
mulighed for det.
På generalforsamlingen i november 2021 blev Karsten Hansen, Heidi Madsen og Thomas Løvholt
valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer. Vi skylder en stor tak til Ulla Jensen, Kristian Emborg og
Claus Langer som alle har været med fra starten i 2018 og medvirket til, at Lejre VandSport kunne
blive etableret. Tusind tak! Nu glæder vi os til, med et nyt bestyrelsesteam, at drive aktiviteterne
videre i foreningen.
Det er dog fortsat vores ambition at foreningen og aktiviteterne primært drives af medlemmerne
selv, og derfor opfordres alle medlemmer til at skabe aktiviteter i klubben og annoncere dem
direkte på foreningens Facebook side eller i Holdsport. Adgangen til klubbens faciliteter og udstyr
er gjort så fleksibel som muligt med en bluetooth nøgleboks, som betalende medlemmer har
adgang til – netop for at facilitere den spontane brug af klubbens udstyr.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, 2021, til godkendelse
Der er indtjent mere kontingent end forventet, dog har der også været udgifter til at færdiggøre
og vedligeholde containerne.
Administrationsudgifter var lidt højere end forventet. I dem indgår bl.a. udgifter til holdsport,
regnskabsprogram, webhotel, gebyr bank, internet/telefon (Ipad).
- Regnskabet er godkendt.

4. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år, 2022, til godkendelse
kommentarer til budgetforslaget:
- Bestyrelsen og instruktører betaler fremadrettet kontingent, hvilket giver en stigning.
- Stigning i administration til fx sikkerhed på website
- Et kontingent år løber fra april til marts, hvor marts er kontingentfri. Man betaler for et helt år
uanset, hvornår man melder sig ind på året (marts undtaget). Dette er noteret på Lejre Vandsport
hjemmeside i forbindelse med indmeldelse.
- De resterende midler fra Nordea Fonden, vil blive brugt til at dække udgifter til udstyr, faciliteter
og aktiviteter. Udbetaling af midlerne fra Nordea Fonden er dermed en forudsætning for at kunne
realiserer alle udgifterne.
-

Budgettet er godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår ingen ændringer i kontingent
Det har været drøftet at hæve kontingentet, men aktuelt har vi stadig mulighed for at søge midler
fra Nordea Fonden, hvorfor kontingentet kan fastholdes på nuværende beløber.
På længere sigt kan det blive nødvendigt at hæve kontingentet, så Lejre Vandsport kan have
kapital til at investere i udstyr og diverse vedligeholdelse.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter
a. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, suppleant vælges for 1 år af gangen.
På valg er:
• Michael Lindberg, formand (ønsker genvalg)
• Anders Schiøler, bestyrelsesmedlem (ønsker ikke genvalg)
• Karsten Hansen, bestyrelsesmedlem (ønsker genvalg)
• Bjarne Schunck, suppleant (ønsker genvalg)
Følgende medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg:
• Heidi Madsen, bestyrelsesmedlem
• Thomas Løvholt, bestyrelsesmedlem
Medlemmer af foreningen kan stille op til ovenstående bestyrelsesposter såfremt de ønsker det.
Ønsker at stille op:
- Lisbeth Klarskov
Lisbeth Klarskov vælges som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Michael Lindberg og Karsten Hansen genvælges for 2 år
Bjarne Schunck genvælges som suppleant for 1 år.
Anders Schiøler udtræder af bestyrelsen – tak for den store indsats til Anders.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

På valg er:
• Kristian Emborg (revisor)
• Revisorsuppleant (ledig)
Kristian Emborg genvælges som revisor for 1 år.
9. Eventuel
Der er spørgsmål til aktiviteter den kommende sæson.
Karsten og Heidi fortæller:
- de planlagte aktiviteter fremgår i Holdsport. Der er planlagt klubaftener hver tirsdag, hvor en
instruktør/klub instruktør som udgangspunkt vil være tilstede.
Derudover er der planlagt tre introkurser, tre frigivelseskurser, fællestur torsdage tema aktiviteter
såsom padle teknik, makkerredning mv.
- Det fremgår på DSRF hjemmeside, at instruktører skal have et førstehjælpskursus bevis, som er
max 2 år gammelt. Det drøftes om et førstehjælpskursus kan afholdes i klubben og gøres til en
event, klubbens medlemmer også kan deltage og blive certificeret i. Gerne et førstehjælpskursus
som er målrettet vandsport. Bjarne og Heidi går videre med at se på mulige steder, hvor de
tilbyder førstehjælpskursus til klubber gratis. Michael vil undersøge om DSRF kan udbyde et
førstehjælpskursus målrettet vandsport.
- Som noget nyt og for at imødekomme manglen på SUP instruktører, er der udpeget enkelte
klubinstruktører, som er erfarne Lejre Vandsport padler. Fremover må klubinstruktører godt tage
medlemmer, der ikke er frigivet, ud ved klubaftener.

