
Protokol for 1. bestyrelsesmøde 27/3 2018 i Sletten Havkajakklub 
 
Til stede: Pernille Gøttler, Helle Kempel, Søren Dale, Nikolas Haugsted, Christian 
Nielsen, Birgitte Kølving. 
 

Status 

1.    Konstituering af bestyrelsen. Dokumenter fra generalforsamlingen skal underskrives 

Dokumenter fra generalforsamlingen skal underskrives.  
Bestyrelsen enedes om beslutningsreferater, hvor det dog er muligt at få 
særstandpunkter gengivet. Dagens møde refereres af Birgitte. Dokumenter 
rundsendtes til underskrift: Vedtægter vedtaget på GF 11/3 2018 samt referat af 
samme. 
 

S 

2.  Behandling af mistillidsvotum indsendt af bestyrelsesmedlem Christian Nielsen, mod bestyrelsesformanden Pernille 

Gøttler. 

Pernille indledte med en henvisning til DGI hjemmeside, hvorefter et mistillidsvotum er 
et generalforsamlingsanliggende. Christian var enig heri og forklarede, hvorfor han har 
stillet det (bilag). Sagen diskuteredes.  
Christian definerede afstemningstemaet således: Kan bestyrelsen støtte op om det 
indsendte mistillidsvotum? 2 stemte for, 3 imod.  

 

S 

3.  Kommunikation til medlemmer 

Klubben råder p.t. over følgende kanaler: FB for medlemmer og andre (~intern) og 
mails. Derudover arbejdes der på website og en FB for extern og styret 
kommunikation.  
Punktet anskueliggøres og drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.   

1.  

F 

4.  Kommunikation i bestyrelsen 

Sagen diskuteredes.  
Enighed om at fortsætte med messenger og FB for bestyrelsen og i øvrigt have 
omtanke for, hvornår fællesforum bruges.  
4.  

S 

5.  Retningslinjer for kajakgrupper – samt hvor mangler der resurser. Jv vedtægter 10.2 

Seneste udgave af retningslinjer for kajakgruppen er version 2.0. Bestyrelsen ønsker at 
bruge mere tid på forståelse af organiseringen. I forhold til organiseringen i version 2.0 
er der udvist fin interesse for deltagelse inden for materiel og vedligehold, 
kommunikation samt bemanding. Der er i regi af ”Blå hylde” projektet fin interesse for 
at byde ind; disse indgår i ressourcerne. Drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde.   

2.  

F 

6.  Status på kommunen – hvad gør vi nu efter afslag 

Pernille orienterede om kontakten med kommunen. Derudover er der stadig kontakt 
til Bådeklubben; de indkalder til møde kort efter standerhejsningen. Nikolas 
orienterede om kontakt til Havnens Venner og Fonden for havnen. Bestyrelsen 
arbejder videre med kontakterne. 
5.  

F 

7.  Åbenhus 10/6, Forårsfest 26/5, Sæson start arrangement.   

Nikolas har styr på sæsonstart arrangement og har hjælpere. Pernille tager hånd om 
forårsfest 26/5 
Vi venter med Åbent hus planlægningen.  

3.  

 
 
 
F 



8.  Kajak pladser 

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde 

 Drøftelsen udsat 

F 

9.  Status på projekter og fundraising 

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde 

4. Punk 

F 

10. Meningsmåling blandt medlemmer 

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde 

 

F 

11.   Kajak træf 

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde 

Punk 

F 

12.   Rettigheder til logo, hjemmeside, Facebook side, klubbens navn mm. 

Michael Drewes har forberedt en extern FB side samt hjemmeside og tilbyder at 
overdrage disse til klubben. Udgifter forbundet med erhvervelsen af Wordpress og køb 
af domæner anslået til ca. 1500 kr. for 2 års rettigheder. Claus Lunau har lavet et logo 
og tilbyder at overdrage dette til klubben. Bestyrelsen takker begge for arbejdet og 
vender tilbage med svar på tilbud. 

 

F 

13.   Rammer for anvendelse af gratis kontingent mod indskud af udstyr til klubben. Jf Vedtægter 8.7 

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde 

P 

F 

14.   Sikring af nem-id, bank adgang, andre login, mm.  Evt. bankboks. 

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde 

 

F 

 15.Evt.  
 

 

 

Status: S=Afsluttet, F=Fortsættes, B=Beslutning 

 

Mødet sluttede kl. ca. 22.15. 

Næste bestyrelsesmøde aftalt til søndag 8/4 2018 kl. 13 i Foreningshuset Strandlyst, 1. sal. 

 

Punkter udsat til næste møde uden behandling: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 

Punkter til videre behandling på næste møde: 3, 5, 6, 7, 12. 

 

Bilag:  

Fra: Christian Nielsen <cjorck@gmail.com> 

Sendt: 24. marts 2018 11:04 



Til: Pernille Gøttler; Søren Dale Pedersen; Helle Kempel; Nikolas Skipper Haugsted; Kolving 

Emne: Bestyrelsesmøde 27/5 mistillidsvotum  

  

Nu er det snart nok! 

 

Den ene kajak fra Kanobyg er henetet igår, men det er simplet hen for meget, at skulle blive kimet 

ned at Pernille, som vil ringe og klage og beskylde mig for alt muligt fra om at skulle have stjålet en 

kajak og dertil en "masse andet" der er galt som hun har sagt tidl. ? Men som hun ikke vil uddybe 

nærmere, på trods af hun nu har ringet hele morgenen og vækket mig, hun gider ikke engang høre 

hvad der reelt er sket med den nye kajak.  

 

De såkaldet "masse ting" dækker jo nok over at Pernille er sur over at bla. jeg går ind for 

sikkerhedsregler. Det meldte jeg da også klart ud på GF og blev valgt på at have den holdning, så 

det vil jeg blive ved med at have og have lov at have. Jeg diskutere gerne mine holdninger og hvad 

vi skal med sikkerhed, men vil angribes for dem. 

 

Det er utroligt destruktivt med den her slags følelsesmæssige persnonlige udbrud som Pernille her 

laver, dertil har hun så åbenbart ringet og svinet Michael og sikkert også Claus, de har intet at gøre 

i en klub. Det handler om at ro kajak og det er fuldstændigt uacceptabelt at disse typer ting for lov 

at fylde noget. Det her er en uholdbar situation og hæmmer os i det som vi burde beskæftige os 

med.  

 

Situationen 

1. Det er ikke Pernille som ejer klubben det er klubben selv. Og bestyrelsen bestemmer kun når 

den er tegningsberettiget intet andet! Vi har ingen diktator som skal slå medlemmerne i hovedet.  

2. Vi har tilsagn fra bådeklubben om at vi må ro og benytte materiellet indtil der er truffet en 

afgørelse og det er det jo endnu ikke! 

2. Det nye materiel er ikke nyere end det er 2017 materiel, så naturligvis kan det benyttes 



3. Man kan diskutere sine holdninger om alt fra sikkerhed til kajakker, men det skal kunne foregå 

professionelt og det er ikke det jeg ser her. 

4. Hvad er der så reelt sket ?: Intet andet end at Claus længe har skulle tage de nye kajakker hjem 

pr. krav fra KanoByg, jeg beder ham derfor købe noget med for mig, senere skal Michael så til 

kanobyg og kan købe for mig istedet, så jeg beder Claus om at droppe købet. Claus siger så; om 

Michael kan tage kajakken istedet hvis han tager derud alligevel. Det ved jeg selvsagt ikke, så 

beder de to selv koordinere. Senere ringer Pia så og siger at den åbenbart er kommet og var 

megafed at ro i, en den ikke var i rokort ( jeg opretter den så ). Det jeg ser i det er; at flere 

medlemmer viser engagement, hjælper hinanden og en tredie får en god oplevelse og er glad for 

det. Det burde alle være glade for - det er jeg. Pernille derimod har nu brugt hele morgenen på at 

angribe disse medlemmer telefonisk og fratage dem den glæde. 

 

Hvis man ikke kan tilsidesætte sine personlige holdninger og indtage en professionel holdning, så 

bør man ikke sidde i en bestyrelsen. Jeg er overbevist om at den type udfald, bagtaleri og 

personangreb vil få klubben til at selvdestruere. Der er faktisk kun få af medlemmerne som vil 

hjælpe, være i kajakgruppen mv. og de angribes nu og vil sikkert trækkes sig. Så ad hensyn til 

klubben overlevelse bliver jeg derfor nødt til at rejse et midtillidsvotum til Pernille som formand 

allerede på det kommende bestyrelsesmøde. Øv  

 

mvh 

Christian Nielsen 
 


