
 
Rererat af Generalforsamling – Taarbæk Havkajakklub - Tirsdag den 28.april 2021 
Generalforsamlingen blev afholdt som videokonference 
 
Følgende deltog i videokonferences: 
- René Wriedt 
- Thomas Klinke 
- Henrik Sten Andersen  (dirigent) 
- Stine Mandal 
- Henrik Kofoed Jacobsen 
- Michael Skjoldager (revisor) 
- Ed Vossen 
- Nina Holmboe Dahl 
- Anne von Holck 
- Janne Bang  (referent) 
 
 
1.   Valg af dirigent og referent 
Henrik Sten Andersen  blev valgt som dirigent 
Janne Bang blev valgt som referent 
 
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Henrik Kofoed Jacobsen 
 
2020 blev i høj grad påvirket af Corona situationen. Heldigvis er Havkajak-sejlads en af de 
aktiviteter, der kan udføres i sikker afstand mellem deltagerne. Det er dog primært blevet til ture i 
det nære farvand, men her er der også blevet sejlet flittigt op og ned ad kysten – og et par 
udflugter med få deltagere til blandt andet Isefjorden og Saltholm. 
 
Antallet af medlemmer i THAK var i 2020 
- 20 seniorer  (mod 15 i 2019) 
- 9 familier  (mod 12 i 2019)  ( gennemsnit 3,5 medlemmer anslået) 
Dvs ca 52 medlemmer  (mod 57 i 2019) 
Vi håber alle har haft glæde af medlemskabet.  
 
1 Ny kajak 
THAK anskaffede i  2020 1 nye glasfiber kajak – en ekstra Tahe Wind Duo dobbeltkajak. 
THAK har nu:  
- 9 glasfiberkajakker 
- 12 plastkajakker (incl 2 børnekajakker) 
beregnet til forskellige størrelser og færdighedsniveauer 
- 2 SUP boards 
 
Der blev også anskaffet  nogle nye pumper og spraydecks – samt ny lås og nøgler til skuret 
 
Åbent hus 
I maj blev der holdt åbent hus for nye interesserede. Det viste sig at være et tilløbsstykke – og det 
vil blive gentaget i 2021 
 



Frigivelseskursus 
Der blev afholdt  frigivelseskursus i juni med 6 deltagere. 
 
Udflugter og ture 
På grund af Corona blev der ikke arrangeret større udflugter eller ture. Blandt andet blev en 
planlagt tur for 6 THAK’ere til Dalslands Kanotmarathon i Värmland, Sverige aflyst. 
 
Uddannelse af nye instruktører 
THAK modtog i 2019 tilskud fra NordeaFonden til uddannelse af nye havkajak-instruktører. Indtil 
videre er 1 blevet færdiguddannet som IPP2 instruktør (Henrik Sten Andersen) og 2 
færdiguddannet som IPP1 instruktører (Stine Mandal og Henrik Kofoed Jacobsen) 
 
 
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
Regnskabet for 2019 blev fremlagt af kassereren Henrik Sten Andersen. Regnskabet var forud 
blevet forelagt revisoren til gennemgang og godkendelse. 
 



 
 
Revisoren havde gennemgået og godkendte regnskabet. 
Generalforsamlingen godkendte klubbens regnskab for 2020. 
 
 
 
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 
Bestyrelsen fremlagde et detaljeret budget. Hovedtrækkene er: 
 



 
 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet 
 
Anne bemærkede at der er behov for mindst en ny børnepagaj. 
 
5.   Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet med 50 kr pr seniormedlem og 100 kr pr familiemedlem, 
blandt andet for at dække forhøjede kontingenter til eksterne parter som Dansk Kano og 
Kajakforbund mm 
 

• -Indmeldelsesgebyr (per person)                           DKK 100 
• -Kontingent 2021, aktivt medlem over 18 år       DKK 700 
• -Kontingent 2021, passivt medlem over 18 år     DKK 200 
• -Kontingent 2021, familiemedlemskab                  DKK 1400 
• -Nøgler - depositum                                                  DKK 350 

 
6.   Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne 
 
7.   Valg af bestyrelse 
a.  I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 
Henrik Sten Andersen blev genvalgt 
Henrik Kofoed Jacobsen blev genvalgt 
 
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 
 



Roberto Gallina er flyttet til Svendborg og har ønsket at udtræde af bestyrelsen.  
Generalforsamlingen udtrykte stor tak til Roberto for hans indsats – ikke mindst som klubbens 
gode og inspirerende instruktør gennem mange år. 
 
Nina Holmboe Dahl blev valgt til den ledige bestyrelsespost – for den resterende periode på 1 år. 
 
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant 
Michael Skjoldager blev genvalg som revisor 
Anne von Holck blev genvalgt som revisorsuppleant 
 
9.   Eventuelt 
 
Forårsklargøring af kajakker 
Forårsklargøring af kajakker og faciliteter gennemføres lørdag 24. april fra 10:00 til ca 12:00 
Alle klubbens medlemmer opfordres til at deltage og give en hånd med – samt møde andre 
klubmedlemmer.  Klubben sørger for drikkevarer og lidt mundgodt. 
 
Åbent hus 6. maj kl 17:00 i Jollehavnen 
THAK holder åbent hus for nye der er interesserede i et blive medlemmer af THAK torsdag 6. maj 
Annonceres i Taarbæk Nyt og ved opslag. 
 
Frigivelseskurser 
Det påtænkes at afholde 1 eller 2 frigivelseskurser i foråret 2021 – alt efter behov.  Datoer 
annonceres snarest. 
 
Tirsdags kajak 
Som sædvanligt vil der være fast fælles kajaksejlads hver tirsdag kl 17:30  
 
Kajak-sejlads for mindre øvede 
Der planlægges en fast ugentlig aften, hvor det er muligt for mindre øvede og ikke-frigivne at sejle 
sammen med erfarne kajakroere. Vi skal lige finde en god måde at organisere, så det vil være nemt 
at melde sig til. 
 
Ture og udflugter 
Bestyrelsen udarbejder en plan for udflugter og ture til andre destinationer som f.eks Mølleåen, 
Isefjorden, Københavns Havn m.m. 
 
Modtag ”Kano og kajak” bladet 
Som medlem af THAK er man berettiget til at modtage  Magasinet ”Kano og og Kajak”, der udgives 
af Dansk Kano og Kajakforbund. For at modtage magasinet skal man registres i iPaddle.  For at blive 
registreret i iPaddle skal følgende oplysninger sendes til kajak.thak@gmail.com 
Fornavn: 
Evt. Mellemnavn: 
Efternavn: 
Postadresse: 
Evt Telefonnummer: 
E-mail adresse: 
Fødselsdag: 
Køn: 


