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Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave 

1. Velkomst Ole Tikjøb, Formand DKF, bød velkommen, og takkede for 
opbakningen til lørdagens temadag.  
 
Ole Tikjøb bød specielt velkommen til DKF’s æresmedlem, John 
Ludvig, og hilste forsamlingen fra æresmedlemmet Egon Andersen. 
  
Ole Tikjøb ønskede Jan Munkholm, 2. næstformand, tillykke med 
fødselsdagen, og takkede Anne-Mette Mortensen, afgående 
formand for kajakpoloudvalget, for hendes indsats. Anne-Mette 
kunne ikke være til stede til årsmødet. 
 
Ole Tikjøb præsenterede de ansatte i DKF: Kate Balslev, ny 
Breddekonsulent, Karen Møldrup, Breddekonsulent ansat i 
efteråret, Rune Mortensen, Breddekonsulent, Flemming Jørgensen, 
Klubkonsulent, Klavs Klavsen, ny Sportschef, og Christian 
Jacobsen, Chefkonsulent.  
 
Den sidste DKF-ansatte, Thor Nielsen, Landstræner, kunne ikke 
være til stede,  da han var på træningslejr i Florida med 
landsholdet. 
 

2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, Konsulent i Danmarks 
Idræts-Forbund (DIF) som dirigent.  

http://www.kano-kajak.dk/System/Artikel/VisArtikel.asp?ID=167


 
Beslutning: Willy Rasmussen blev enstemmigt valgt til dirigent. 
 
Willy Rasmussen takkede for valget og tilliden og oplyste, at der 
blev taget referat og at årsmødet blev båndet. 
 
Willy Rasmussen konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. 
Forsamlingen havde ingen indsigelser. 
 

3. Valg af 
stemmeudvalg 

Stemmeudvalg blev udpeget: Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub 
og Lau Larsen, DKF. 
 

4. Formanden aflægger 
beretning 

Ole Tikjøb, Formand, henviste til den udsendte beretning i 
Årsmødematerialet med følgende supplering: 
 
Der vil blive søgt om ergometer EM i 2009 på opfordring fra ECA, 
Eurapean Canoe Association.  
DKF har optaget to ny klubber på det seneste: Rørvig Kajakklub og 
Grindsted Svømmeklub.  
Det går godt med landsholdet i Florida, og vi glæder os til at se 
dem i aktion ved EM i maj i Milano, Italien. 
Der arbejdes for at blive vært for et internationalt ICF møde i 2009. 
Skanderborg afholdt WC i maraton – og DKF / 
organisationskomiteen blev opfordret til at arbejde for at afholde 
EM eller VM.  
Kortbane EM kan ikke afvikles p.t. - der mangler et rostadion, da 
Bagsværd Sø ikke på nuværende tidspunkt lever op til 
banekravene. Der arbejdes på at gøre det internationalt 
anvendeligt. I Herning er man i gang – og på heden handler man. 
Så om to – tre år er der et stadion færdigt. Peter Nygaard, formand 
Silkeborg Kajakklub, har søgt Silkeborg Kommunen om 
permanente baner. 
 
I forhold til DM kortbane var der i 2007 én ansøger til DM 2008 
inden for ansøgningsfristen. Den blev imødekommet således, at 
DM i 2008 afholdes i vest. Bestyrelsen har afgivet 
hensigtserklæring om, at DM kortbane 2009 afholdes på 
Bagsværd Sø. Kano og Kajakklubben 361 og Gladsaxe Kano og 
Kajakklub har allerede nu ansøgt om dette. 
 
Der arbejdes på en ny samarbejdspartner omkring 
sponsorerarbejdet.  
Der er store udfordringer i forhold til den fremtidige støtte fra DIF 
og Team Danmark (TD) – Jan Darfelt, Eliteansvarlig kommer 
senere ind på det nye støttekoncept fra TD. 
 



Vibeke Preisler, Næstformand, orienterer senere om Bagsværd Sø, 
og arbejdet der pågår for at bevare et rostadion. Der er indkaldt til 
et nyt møde i Kommunalbestyrelsen i Gladsaxe, hvor en ny 
visionsrapport for Bagsværd Sø’s udvikling, og hermed også 
rostadion, skal debatteres. Den netop udarbejdede visionsrapport 
er endnu fortrolig. Udover visionsrapporten afventes en 
godkendelse fra FISA (Det Internationale Roforbund) i forhold til 
vanddybder etc. Når dette er på plads forventes det, at byrådet 
tager stilling til såvel fredningssag som genopretningsplan ift. 
Vanddybde.  
 
 
Spørgsmål til beretningen 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub:  
a) Vedr. klubbers udmeldelse af DKF. Går vi efter det rigtige mht. 
volumen og synlighed?  
b) Hvor stor skal vores egenkapital være? – foreslår at beholde 
500.000 
c) Sponsorer, er der sat beløb på forventningerne? 
 
Ad a) Ole Tikjøb, Formand: Det er målet at finde og støtte klubber 
med de nye breddekonsulenter. 
Ad b) Jan Munkholm, 2. Næstformand: 3 måneders drift. Dvs. løn. 
husleje o.l. men ikke aktiviteter. 
Ad c) Ole Tikjøb, Formand: Der skal indgås aftale med 
professionelt marketings firma, i den aftale beskrives 
forventningerne til indtægterne. 
 
Willy Rasmussen: Spørgsmål vedr. regnskab tages under 
fremlæggelse af samme. 
 
Helle Stuart, Hvidovre Kajakklub: En bøn jf side 9’s omtale af 
hjemmeside: DKF anbefaler Foreningspakken. Kan vi undersøge 
evt. fejl og mangler, så det kan tilpasses kano og kajakklubber. 
 
Jan Munkholm, 2. Næstformand: Meget interessant med 
opmærksomheden på dette. Det kan oplyses, at flere klubber 
benytter foreningspakken. 
 
Bente Bjørn, Ålborg Kajakklub: Hvor mange klubber har meldt sig 
ud, og hvad betyder det? 
 
Jan Munkholm, 2. Næstformand: Henviser til side i powerpoint 
præsentationen: 6 klubber udmeldt i alt 309 medlemmer 5 
indmeldt 151 medlemmer. Argumenter for udmeldelse fra 



klubberne har været: at det er for dyrt, det er for dyre kurser, og 
der er ikke relevante tilbud. Klubberne er blevet spurgt, hvad de så 
vil have – eneste svar var: billigere kurser. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

5 Den eliteansvarlige 
aflægger beretning. 
 

Jan Darfelt, Eliteansvarlig, havde følgende kommentarer til den 
skriftlige beretning: DKF håber og ønsker, at de landsholdsroere, 
som vi har nu, fortsætter frem mod OL 2012. Toproere bliver ikke 
skabt fra den ene dag til den anden, og man topper som roer først 
i alderen 25 – 30 år. Jan Darfelt understregede vigtigheden af at 
fastholde disse roere i sporten. Der er et godt samarbejde og 
arbejde i gang i og omkrig kraftcentrene. U23 roerne har et højt 
niveau, men de kan ikke puttes på elitecentrene pt. grundet 
økonomi. Støttepenge til U16, U18 og U23 er kanaliseret ud til 
kraftcentrene. Man afventer et nyt støttekoncept fra Team 
Danmark, som vi henter penge fra til vores elitearbejde. DKF 
regner med og tror på, at Team Danmark vil fortsætte med at 
støtte os. Med det gode arbejde som der sker på kraftcentrene, 
mener vi, at DKF står godt. På juniorsiden er vi rigtig godt med. 
Det er blevet til 14 internationale medaljer i 2007, og Danmark 
viste dominans ved NM. Kravene til roerne stiger, og DKF forsøger 
at honorere de behov, der er. Der er ansat ny landstræner og 
sportschef, og det er forventningen, at dette kan skabe kontinuitet i 
årene fremover. DKF mangler et gennembrud på a-finale niveau 
ved de internationale mesterskaber. EM i Milano er målet i år, hvor 
dette gerne skulle udmønte sig i OL-kvalifikation.  
 
 
Spørgsmål til beretningen 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub. 
a) Findes der en plan B i forhold til Team Danmark, hvis vi ikke 
opnår de resultater, der skal til?  
b) At man ønsker at beholde sportschefen, kan han godt forstå. 
Hvordan er landstræner og sportschef ansat - på åremål eller som 
funktionærer?  
 
Jan Darfelt Eliteansvarlig:  
Ad a) Angående plan B: Hvis Team Danmark siger, at vi ikke er 
støtteberettigede, så er det en helt ny situation, DKF smider ikke 
håndklædet i ringen. DKF ved godt, at økonomicitronen er presset, 
og at tilskuddet handler om resultater, men også om hvad DKF 
arbejder hen imod. Planen i fremtiden, som det lyder fra Team 
Danmark, kunne være, at man deler støtten ligeligt imellem 
elitestøtte og talentstøtte. DKF har gode muligheder for at få del i 



støtten til begge områder. 
 
Ad b) Ansættelsen er på funktionærvilkår. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

6 Børne- og 
breddeudvalget 
aflægger beretning 
 

Peter Nielsen, Formand BBU havde ingen tilføjelser til den skriftlige 
beretning.  
 
Ingen kommentarer fra Årsmødet.  
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

7 Miljøudvalget 
aflægger beretning 

Nanna Ilmer, Formand MU, tilføjede, at Miljøudvalget arbejder for 
at sikre adgangen til klubbernes daglige rofarvand, ved at holde 
øje med lovgivning og præge lokale tiltag og projekter. 
Miljøudvalgets arbejde foregår derved meget i baggrunden, men 
har stor betydning for alle klubber og roere i et langsigtet 
perspektiv.  
 
Ingen kommentarer fra årsmødet.  
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

 
 
8.  

Kaproningsudvalget 
aflægger beretning  

Finn Larsen, Formand KU ønskede ikke at supplere den udsendte 
beretning. 
 
Ingen kommentarer fra årsmødet.  
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

 
 
9.  
 

Kajakpoloudvalget 
aflægger beretning  

Udvalget ønskede ikke at supplere den udsendte beretning. 
 
Ingen kommentarer fra årsmødet.  
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
  

 
 
10.  
 

Appeludvalget 
aflægger beretning  

Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub bemærkede, at der i DKF’s 
love mangler regler for om vejninger af kajakker til stævner skal 
foregå med eller uden nummerplade. TG mener, at 
nummerpladen skal vejes med. TG lægger op til, at DKF 
undersøger reglerne internationalt samt at DKF vedtager nogle 
nationale regler på området.  
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 



11 Næstformand 
aflægger regnskab 
for 2007 

Jan Munkholm, 2. Næstformand: Bemærkning ift. tidligere 
spørgsmål om foreningspakken: 40 klubber er med i 
foreningspakken. 
 
Vi beklager underskuddet og henviser til beretningen, der er 
uddelt, og gør opmærksom på, at vi gerne uddyber de enkelte 
områder. 
En del af midlerne går til DKF´s elitearbejde, hvilket stemmer 
overens med strategien. 
Samtidig er der lavet intern plan for genoprettelse af økonomien 
ved revisionsmøde. 
 
 
Spørgsmål til regnskabet 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: Sidste år var der fremlagt 
budget på 130.000 i sponsorindtægter. Kommentar ønskes. 
 
Jan Munkholm, 2. næstformand: Tøjindtægter på 300.000 kr. der 
er modtaget som varer, disse figurerer ikke i regnskabet. 
 
Gorm Larsen, Kerteminde Kajakklub: Hvorfor er underskuddet 
blevet så stort? 
 
Jan Munkholm, 2 Næstformand: En del af underskuddet skyldes 
kommunalreformen som betød, at DKF ikke fik tilskud til en hel 
årsløn, men bare til en halv årsløn i forbindelse med 
kanokajakkurser.dk. Udskiftningen blandt de ansatte var ligeledes 
dyrt bl.a. i feriepengehensættelser. 
 
Palle Lund Jensen, Føns Søsportsklub: Kontingentdebatten var også 
oppe sidste år i Silkeborg, hvor nogle af kommentarerne for 
budgettet 2007 var pessimistiske. 
  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

12 Næstformand 
præsenterer budget 
2008 

Jan Munkholm, 2. Næstformand: Støtten fra DIF er faldet lidt lige 
som støtten fra TD. At TD støtten falder skyldes dog at indkøb af 
både til træningslejrene i Florida. Disse både blev indkøbt i 2007 
og dermed med til at gøre tilskuddet i 2007 særligt stort. Bådene 
benyttes naturligvis også i 2008 – men figurerer kun i det ene 
regnskabsår. 
Klubkontingentet har øget indkomsten i 2008 med 650.000 kr. 
På udgiftssiden er elitebudgettet holdt i ro. 
Den øgede økonomi har medført øget aktivitet, der fremadrettet vil 
styrke indtægterne.  



 
 
Spørgsmål til budgettet: 
 
David Clement, Ålborg Kajakklub: 
a) Hvorfor er landstræner og sportschef blevet billigere? 
b) Kortbane- og materielbudget er blevet lavere? 
c) Ingen udgifter til maraton? 
 
Jan Darfelt, Eliteansvarlig:  
Ad a) Der var udgifter i forbindelse med fratrædelsesordning med 
den gamle landstræner som ikke forventes i 2008. 
Ad b) Det skyldes, at de nødvendige både er købt i 2007. 
 
Finn Larsen, Formand KU 
Ad c) Der er afsat 120.000 til maraton, se side 52 i materialet. 
 
Christian Grau, Maribo Kajakklub: Polo havde et budget i 2007 på 
689.000 hvoraf 453.000 er brugt. Børne– og Breddeudvalget 
havde et budget i 2007 på 810.000 hvoraf 738.000 er brugt. 
Hvorfor er der rester. 
 
Peter Sørensen, medlem PU: På side 50 kan det ses, at der er 
budgetteret med en egenbetaling på 278.000 / men kun realiseret 
96.000. Resten er dækket via afregninger, der er gået uden om 
DKF’s regnskab. Dermed falder forbrug og indtægter sammen. 
Alle udgifter vil fremover figurere i regnskabet. 
Damelandshold er omlagt til et udviklingslandshold, hvorfor der 
ikke er brugt midler i samme omfang som budgetteret. 
 
Peter Nielsen, Formand BBU udvalg: Det har været ønsket at 
anskaffe børnekajakker til 100.000 – midlerne var sat af, men 
investeringen blev udskudt. De er købt i 2008 og delvist betalt af 
Danske Bank og DIF. 
 
Gorm Larsen, Kerteminde Kajakklub: Pas på med udgifterne: Elite- 
budget var på 3,1 million og 3,5 mill. blev brugt i 2007. 
 
Michael Fjeldvig, Vejle Kajakklub: KU har lanceret pige- og 
drengesamling, der er udgiftsneutralt for DKF, men egenbetalingen 
er steget fra 200,- til 600 kr. Hvorfor det? 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: Af planchen fremgår det, at 
eliten brugte 43% af budgettet til elitearbejde. Reelt er det mindre, 
da kun 1,7 million af budgettet til eliten kommer fra DKF, da resten 
er tilskud fra Team Danmark. 



 
David Clement, Ålborg Kajakklub: KU budget er på 450.000 – 
med 170.000 i underskud allerede – det er et optimistisk budget. 
 
Jan Darfelt, Eliteansvarlige: World Cup bliver muligvis 
medfinansieret af DIF og TD, hvis vi kvalificerer os til OL. 
Budgetteringen i et OL-år er altid svær og omskiftelig.  
 
Gorm Larsen, Kerteminde Kajakklub: Vil gerne have en holdnings 
tilkendegivelse fra bestyrelsen vedr. økonomien. 
 
Ole Tikøb, Formand: Bestyrelsen har ikke været glad for at 
fremlægge regnskabet for 2007, og har givet hinanden håndslag 
på, at der arbejdes målrettet på forbedringer i det fremtidige 
bestyrelsesarbejde.  
 
Jan Darfelt, Eliteansvarlig.: 650.000 mere fra kontingentet giver 
mere overskud til aktiviteter. Det er vigtigt med en tilkendegivelse 
på, hvad klubberne ønsker af DKF, og hvad DKF kan gøre bedre. 
Klare udmeldinger om hvad klubberne vil have efterlyses. 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: Klubben ønsker, at DKF 
sparer på kursusudgifter – Lyngby bruger f.eks. KAI’s kurser, der er 
gratis. Egenbetalingen for ungdomsmedlemmer kunne sænkes – 
og kurser kunne bevilges gratis. 
 
Henrik Dalsten, Jyllinge Sejlklub: Hjemmesiden er ikke god, har 
tilmeldt sig infomail, men modtager ikke nogen. 
 
Bjarne Kongstad Odense Kajakklub (Odense Dragebådsklub): 
Vi (Odense Dragebådsklub) har meldt os ud, fordi der ikke har 
været villighed til at satse på sporten – der er ikke skrevet om den, 
og jeg gerne citerer Ole Tikjøb for til mig at have sagt ”dragebåd 
er ikke en aktivitet”. 
 
Ole Tikøb, Formand: Vi må erkende, at det kun er en lille kerne, 
der ror i dragebåde. Det jeg har sagt er at dragebåd er ikke en 
aktivitet hvis ikke vi kan få flere udøvere i gang. DKF vil gerne 
skrive og viderebringe beretninger om aktiviteten, men kan altså 
ikke tvinge folk ned i bådene. 
 
Peter Nygaard, Silkeborg Kajakklub: Vi balancerer på en 
økonomisk knivsæg, vi skal passe på vi ikke bliver kørt i sænk. 
 
Willy Rasmussen konstaterer, at bestyrelsen er opsat på, at der skal 
strammes op. 



 
Budgettet blev herefter taget til efterretning. 
 

13.
1 

Orientering om 
budget 2009 

Jan Munkholm, 2. Næstformand: Tallene er så realistiske, som vi 
kan gøre dem. Der er stor usikkerhed i forhold til DIF og TD 
indtægterne. Fordelingsnøglen er en indtægt, der afhænger af 
aktiviteter. Vi oplever en øget interesse for at blive medlemsklub, 
og dermed flere til at bidrage til udgifterne. Team Danmark 
ændrer støttekoncept – det influerer på fremtidig økonomi. Samlet 
set er dette en konservativ prognose/budget.  
 
Spørgsmål til orienteringen: 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: Hvor er sponsorindtægten? 
 
Jan Munkholm, 2. Nætsformand: Den ligger under øvrige, og er 
steget 2%. Strategien afspejles i prognosen. I 2006 var der Elite 
Seminar, hvor det blev tilkendegivet, at økonomien til eliten skulle 
øges. Kano/kajakkurser har netto en begrænset stigning. Børne- 
Breddeområdet lægges der vægt på i fremtiden. 2008 slutter med 
et minus – det forventes at 2009, og frem, bliver positivt. I 2007 
var der store udgiftsposter på personalesiden, der ikke forventes i 
samme omfang fremefter.  
 
Niels Andersen, Lyngby Kanoklub: Øget medlemstal på 6% er en 
positiv uvikling, så det ser fornuftigt ud. 
 
Christian Grau, Maribo Kajakklub: Efter eliteseminaret var 
budgettet sløjfet på U16. Nu er der afsat midler – dog ikke nok. Vi 
skal huske fødekæden. Smertegrænsen for det frivillige arbejde er 
nået. 
 
David Clement, Ålborg: Det kan konstateres, at DKF venter en 
stigning på 220% i kursusindtægt. 
 
Kommentarerne er taget til efterretning. 
 

13. Vedtagelse af 
klubbernes kontingent 
for 2009: 
 

Uændret kontingent: 
 
1.000 kr. pr. klub 
100 kr. pr. medlem 
 
Kontingentforslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

14. Orientering om 
forbundets planer for 

Eliten 
Jan Darfelt, Eliteansvarlig: DKF går et meget komprimeret forår i 



2008 
 

møde, mange løb og ikke mindst forberedelse til OL.  U16, 18 og 
23 er kommet på budgettet. Der arbejdes på at styrke 
kommunikationen mellem kraftcentrene og DKF. 
 
Peter Sørensen kajakpoloudvalget: Vi arbejder på at få et 
trænerkursus i stand. Skoleturneringerne er et initiativ, der handler 
om at få ungdommen i gang med sporten. På landsholdet har der 
været store udskiftninger.  Kajakpolo er en holdsport, hvilket gør 
det svært at måle, hvem der er bedst.   
 
Pengene til damelandshold har ikke været brugt. Vi er startet forfra 
med opbygning af et damelandshold. Der er etableret et 
udviklingshold, der endnu ikke er på landsholdniveau.   
 
Der arbejdes på et samarbejde med kortbanetrænere.  
 
Kajakpoloturneringen har været under udvikling i 4-5 år og kører 
nu ret stabilt. Turneringen afsluttes med finale, primært af for at 
gøre det presse- og tilskuervenligt. Til administrationen anvendes 
DIF’s turneringssystem.  
 
Det er vigtigt med kompetente dommere for at have en høj kvalitet 
i turneringen, derfor arbejdes der løbende med uddannelse og 
evaluering af dommere.  
 
 
Børne- og Breddeudvalget 
Peter Nielsen, Formand BBU: BBU’s områder går godt i spænd 
med DKF’s strategiarbejde. Sommerskole er et godt 
rekrutteringsredskab. Samarbejde med kommunerne er vigtigt. 
Kajaksporten er blevet mainstream, hvordan udnytter vi det? Vi 
skal være åbne overfor nye klubformer i fremtiden. BBU er glad for 
samarbejdet med Danske Bank både om DBC, men også om 
børnekajakpakker. Børneroning kræver stor indsats og kræver 
ildsjæle. I det kommende år vil vi arbejde på at opfange 
kajakinteresserede og komme ventelister til livs, eksempelvis vha. 
alternative modeller som outsourcing af uddannelse til 
professionelle/EPP. 
 
Man vil ligeledes styrke aktivitetsniveauet omkring havkajak vha. 
DM havkajak/Sea Challenge Fyn.  
 
 
Kommentarer til Børn og Breddeudvalget: 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub:  



a) Utilfreds med aldersgrænserne ved børnearrangementer.  
b) Ventelister kan skæres ned ved at have brede kajakker til ”gamle 
fru Jensen”, så hun kan komme i gang. Kursus kan hun få senere.  
 
Ad  a) Peter Nielsen, Formand BBU: Det handler om, at man ikke 
vil udsætte dem for ”konkurrence i den hårde variant”. 
 
 
Kaproning 
Finn Larsen, Formand KU: Vi arbejder på en Pigesamling. Dette 
giver pigerne netværk som de kraftigt har brug for. Hvis klubberne 
er interesseret i arrangementerne, kan de bare tage kontakt til 
kaproningsudvalget.  
 
KU vil gerne understøtte ”svage” klubber med at komme i gang 
med kaproning. Særligt lederne i klubberne.  
 
Har haft U14 hold med til Svenske Ungdoms Cup (SUC).  
 
Officialgruppen arbejder på at udvikle sig, så DM kan blive et 
bedre produkt. Storskærm, speakerfunktion.  
 
Turnering (Amager Strandpark) kan blive ”det andet” store løb i 
Danmark.  
 
Peter Nielsen, Formand BBU: Den store medlemsgruppe af de 25-
65årige, hvad gør vi for dem? Det vil BBU gerne arbejde med. 
Gøre mere for den store gruppe af motionister. Vil meget gerne 
have ideer. 
 
 
Miljø 
Nanna Ilmer, Formand MU: Alle kanoer og kajakker burde kunne 
ro hvor som helst. Det arbejder vi for.  Miljøudvalget kan ikke lave 
aktiviteter som andre udvalg. Miljøudvalget er afhængigt af, at der 
kommer noget, de kan forholde sig til. I praksis betyder det, at MU 
bl.a. arbejder med lokalplanhøringer og ændringer i EU-regler.  
Samarbejder med Friluftsrådet, og derigennem andre forbund, om 
at sikre adgangsretten. 
 
Der søges Miljøobservatører rundt omkring i landet, der kan 
rapportere til udvalget, hvis der sker noget af betydning for DKF. 
Vil gerne have at vide, hvis der sker noget ude i klubbernes 
område. Derfor opfordres klubberne til at have miljø- 
repræsentanter.  
Til sidst en lille påmindelse om, at nogle klubber kan søge 



landdistriktsmidler til mange forskellige projekter.  
 
 
Kommentarer til miljø: 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: Man burde indføre noget i 
lovene, så man imødekommer ”naturelskere”. Eksempelvis ift. 
brugen af motoriserede fartøjer. Her skal man tænke sig om. Det 
skal have konsekvenser. 
 
Vibeke Preisler, Næstformand: Elmotorer er forbudt ved lov – idet 
en kano så skifter klassifikation til motorbåd og dermed ikke må 
færdes en række steder. Der er ingen grund til at indføre noget i 
vores vedtægter, som står i landets love.  
 
Nanna Ilmer, Formand MU: Man må færdes meget få steder, hvis 
man har elmotor. Vi opfordrer til, at DKF’s klubber ikke accepterer, 
at deres medlemmer putter motor på kanoerne, når de færdes 
steder, hvor brug af hjælpemotor er forbudt. 
 

15 Indkomne forslag Forlag nr. 1, A §1 – Love, fremsat af Bestyrelsen. 
 
Forbundet er øverste myndighed for Euro Paddle Pass i Danmark. 
 
Christian Jacobsen, Chefkonsulent introducerer forslaget. Det er 
vigtigt, at vi får elementer af EPP ind i vores love. Det er vigtigt, at 
vi viser, at vi mener det alvorligt med EPP, og at vi er øverste 
myndighed for EPP. 
 
Forlag 1 blev vedtaget. 
 
 
Forlag nr. 2, A § 3 – Love, fremsat af Bestyrelsen. 
 
Klubbernes kontingent pristalsreguleres årligt med udgangspunkt i 
Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks… 
 
Jan Munkholm, 2. Næstformand introducerer forslaget: 
Forslaget er kommet med pga. diskussion på Årsmødet 2007, hvor 
denne tilføjelse til kontingentfastsættelse blev foreslået. Bestyrelsen 
er ikke enig i forslaget. 
 
 
Kommentarer til forslaget: 
 
Ditte Friis Pedersen, Sundby Kajakklub: Vi er en lille klub, som føler 



os ramt på kontingentstigningen. Bestyrelsen skal begrunde 
kontingentstigningen. Vi mener, at dette forslag er en skjult 
kontingentstigning, som klubberne ikke bliver spurgt om, hvis det 
sker pr. automatik. 
 
Jan Munkholm, 2. Næstformand: Størrelsen af kontingentet skal 
besluttes af klubberne på årsmødet, og at dette ikke bare sker pr. 
automatik. Forslaget her ligger blot op til at ”uændret” betyder 
”uændret når prisindekset indregnes”. 
 
Niels Wessel Larsen, Kano- og kajakklubben 361: Forlaget er 
indholdsløst. Kontingentfastsættelsen skal vedtages af klubberne på 
årsmødet. 
 
Efter afstemning faldt forslag 2. 
 
 
Forslag nr. 3, A § 11 – Love, Fremsat af bestyrelsen 
 
Forslag 3 udgår, da forslag 2 ikke blev vedtaget. 
 
Forslag nr. 4, Bb 8, Nationale fælles kaproningsbestemmelser for 
kortbane og maraton, fremsat af bestyrelsen. 
 
En båd, som anvendes til konkurrenceroning, skal være udstyret med 
bådnummerholder. 
 
Kommentarer til forslaget: 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: Kommer det til 
diskvalifikationer, hvis nummerpladen ikke er på? 
 
Finn Larsen, Formand KU: ICF har lavet disse regler. Både uden 
nummerplade bliver sendt tilbage og bliver bedt om at sætte 
holder på. 
 
Johannes Bang Pedersen, repræsentant fra Tour de Gudenå:  
Ved dette års løb betaler arrangøren nummerpladeholderne, disse 
sendes ud til deltagerne inden start. 
 
Forslag 4 vedtaget. 
 
 
Forslag nr 5, Bb 18, Nationale fælles kaproningsbestemmelser for 
kortbane og maraton, fremsat af bestyrelsen. 
 



Forkortelse af anmeldelsesfrist samt præcisering vdr. 
dispensationsbestemmelser 
 
Forslag 5 vedtaget. 
 
Forslag nr 6, Bc 25, Nationale kaproningsbestemmelser for 
kortbane, fremsat af Bestyrelsen.  
 
Præcisering vdr sammensætning af stafethold  
 
Forslag 6 vedtaget. 
Nationale kaproningsbestemmelser for kortbane, fremsat af 
Bestyrelsen. 
 
Forslag nr. 7, Bc 25, nationale kaproningsbestemmelser for 
kortbane, fremsat af Kano- og Kajakklubben 361. 
 
Tilføjelse af løb for kvinder U18 
 
Forslag 7 vedtaget. 
 
Forslag nr 8, Bc 25, Nationale kaproningsbestemmelser for 
kortbane, fremsat af Silkeborg Kajakklub. 
 
Sletning af minimumsalder 
 
Kommentarer til forslaget: 
 
Marianne Hansen, Silkeborg Kajakklub introducerer forslaget: 
Klubben har 46 børn under 12 år heraf 10 under 10 år. Man har 
oprettet et talentboblehold for de børn, der ønsker at træne meget. 
Dette hold består af børn i forskellige aldre (9-17 år), og her er der 
pt. 16 børn/unge. Forslaget er fremsat pga. ønsket om, at disse 
børn kan komme til konkurrencer sammen. I klubben har man en 
aktiv 9 årig, som har trænet hele vinteren. Han kan ikke deltage 
sammen med de andre ved DM kortbane, men kan godt komme 
med til DM maraton til trods for, at dette er en længere distance. 
Klubberne kan godt vurdere, hvornår børnene kan deltage i 
konkurrencer, så det må være op til klubberne selv at lave denne 
vurdering. Dertil vil børn gerne konkurrere. 
 
Finn Larsen, Formand KU: Under U12 hører ikke med til DM. I 
aldersrelateret træning er der vægt på, at man begynder tidligt, ca. 
6 år. Man følger den aldersrelaterede træning på kraftcentrene, 
men man har i bestyrelsen lagt snitfladen ved U10, da børn skal 
lære mange ting inden de deltager i konkurrence. 



 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: Går ind for forslaget, da 
man skal bifalde det gode arbejde, der er i Silkeborg. 
 
Nina Mortensen, Hvidovre Kajakklub: U10 og U12 er ikke en del 
af det officielle DM maraton. 
 
Forslag 8 vedtaget. 
 

16 
 

Valg i h.t. § 12  16.1 Valg af formand 
Ole Tikjøb blev genvalgt for 2 år. 
 
 
16.2 Valg af 2. næstformand  
Jan Munkholm blev genvalgt for 2 år. 
 
 
16.3 Valg af eliteansvarlig 
Jan Darfelt blev genvalgt for 2 år. 
 
 
16.4 Valg af formand for Børne- og breddeudvalget 
Peter Nielsen blev genvalgt for 2 år. 
 
 
16.5 Valg af formand for kajakpoloudvalget 
Anne Mette Mortensen afgår uden for tur. 
 
Kajakpoloudvalget foreslår Peter Sørensen. Bestyrelsen bakker op. 
 
Peter Sørensen blev valgt for 1 år. 
 
 
16.6 Valg af 2-4 medlemmer til udvalgene: 
 
 
Følgende blev valgt for 1 år: 
 
Kaproningsudvalget: Christian Schmidt, Hvidovre Kajakklub, 
Michael Fjeldvig, Vejle Kajakklub, Peter Carlsen, Kajakklubben 
Neptun, Lau Larsen, Roklubben Lillebælt og Niels-Peter Andersen, 
Kano og Kajakklubben 361. 
 
Børne/Breddeudvalget:  Michelle Pedersen, Jyllinge Sejlklub, Lone 
Bro Madsen, Vallensbæk Kano og Kajak Club, Ene Lindharth, 
Nybro-Furå Kano & Kajakklub, Peter Unold, Marselisborg Kajak 



Club og Gorm Larsen, Kerteminde Kajakklub. 
 
Kajakpoloudvalget: Mai-Brit Søndberg, Københavns Kajakpolo 
Klub, Martin Dagnæs, Skovshoved Roklub, Bjørn Drube, Flensborg 
Roklub og Troels Holm Pedersen, Københavns Kajakpoloklub. 
 
Miljøudvalget: Bjarne Kongstad, Odense Kajakklub, Jørgen 
Andersen, Næstved Kajak og Canoklub og Jørn Mathisen, 
Kajakklubben Esrum Sø.  
 
Der er i miljøudvalget 1 ledig post. 
 
 
16.7 Valg af medlem til appeludvalg 
Jens Evald og Thomas Gjerlufsen blev genvalgt for 2 år. 
 
 
16.8 Valg af suppleant til appeludvalg 
Per Scales blev genvalgt for 2 år. 
 
 
16.9 Valg af revisor 
Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt for 1 år. 
 

17 Eventuelt 
 

Johannes Bang Pedersen fra Tour de Gudenå komiteen beklagede 
aflysningen af lørdagens løb og de konsekvenser det havde. JBP 
orienterer om tiltag for 2008. Endelig uddelte han en båd til 
Hvidovre Kajakklub v/Helle Stuart.  
 
John Ludwig, æresmedlem: Forholdene og synspunkterne 
forandrer sig konstant tag nu 10-års aldersgrænsen tidligere 
diskuteret. 1937 blev Kronborgløbet startet, der skulle man være 
18 år for at starte. Husk at alle leverer et stort arbejde med 
turneringer/løb og DKF’s bestyrelse og alle deltagerne skal have 
ros for deres indsats ift. kano- og kajaksporten. Ønsker tillykke 
med en god sæson samt held og lykke med OL.  
 
David Clements, Ålborg Kajakklub: Har et godt logbogssytem, som 
andre klubber gerne må bruge.   
 
Ole Tikjøb, Formand takkede Anne-Mette Mortensen, afgående 
formand Kajakpoloudvalget, for en stor indsats for kajakpoloen i 
Danmark. 
 

 Mødet slut Ole Tikjøb, Formand, takkede Willy Rasmussen for arbejdet som 
dirigent. 



 
 Hæder og ære uddelt 

på mødet 
Kongshvilepokalen gik til Bolette Fokdal/ Holbæk Kajakklub for en 
stor indsats, der har ført til et nyt klubhus  
 
Årets Klub: Flensborg Kajakklub  
 
Gladsaxe pokalen – Maribo Kajakklub 
Lyngby pokalen - Maribo Kajakklub  
DM maraton – Maribo Kajakklub 
 
Arrangørpokalen – Sundby kajakklub/ for Amager Strandpark 
Rundt  
 
Dansprint ergometerkonkurrencen blev vundet af Vordingborg 
roklub.  
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