REFERAT

Aarhus Watersports Complex, 9. februar 2020.
Ordinær generalforsamling

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Troels Kristensen vælges som dirigent.
Camilla Christensen vælges som referent.
2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR
Kenneth Enggaard gennemgår foreningens aktiviteter i 2019. Det har været den bedste
sæson siden vi startede i 2016 og han er meget tilfreds med foreningens resultater.
Mads Pinstrup er kommet ind i bestyrelsen som byggeansvarlig og har bidraget rigtig positivt
til foreningens byggeprojekter. Blandt andet fik foreningen i sidste år bygget en ny og
forbedret trappe ned til startplatformen.
AWC har oplevet en vækst på medlemstal på 15-20%, hvor der i 2018 var 367 medlemmer
og 2019 sluttede på 411 medlemmer. Antallet af solgte sæsonkort er steget fra 60 stk. i
2018 til 110 stk. i 2019, hvilket også har ført til en økonomisk vækst.
Med denne vækst har AWC forsøgt at effektivere og forbedre alle procedurer og derfor haft
faste månedlige bestyrelsesmøder, hvor driften planlægges. Derudover arbejdes der også
hele tiden på at forbedre oplevelsen får både gæster og frivillige og der er blevet sat en
række regler for det frivillige crew, for at forbedre gæsteoplevelsen.
Der har været en voksende interesse fra kommunen og bygherrer, hvilket vi arbejder på at
fastholde og øge.
AWC har været vært for en række bemærkelsesværdige begivenheder i 2019. Waketouren
i september var en stor succes, hvor vi endte med at være den waketour med flest
tilmeldinger i danmarkshistorien. På den måde har vi vist hvad AWC kan på nationalt plan
også.
Der er blevet forsøgt kræfter med CSR, hvor vi har støttet Ocean Cleanup med 4.500 kr.
Derudover er der afholdt klubmesterskab, Girls Night og Young Gun træning med stor
succes. Arrangement fronten har også været en stor succes med omkring 70 private
arrangementer. Det har både givet en stor værdi økonomisk og bidraget positivt til at
udbrede kendskabet til sporten.
Generalforsamlingen har ingen indvendinger til bestyrelsens beretning.
3. DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE
Ole Enggaard gennemgår regnskabet for 2019. Der vises en oversigt over foreningens
udgifter og indtægter.

Derefter gennemgår Ole disse i et Waterfall diagram, hvor man lettere kan få et overblik
over hvordan økonomien ser ud. Det er rigtig positivt og især arrangementer har været en
god indtjening, på trods af, at der er gået en lille del af indtjeningen til at betale godtgørelse
til de frivillige. Bestyrelsen har skaffet sponsorater, legater og reklameindtægter som også
vises på diagrammet.
Af udgifter ses klubfester og løbende crew-udgifter som en væsentlig udgift, men det er også
en stor prioritet for foreningen, at fokusere på at skabe et stærkt socialt fællesskab blandt
de frivillige. Derudover er husleje og byggeudgifter også væsentlige poster, da det er
omkostningsfuldt at vedligeholde alle faciliteterne.
Der er i 2019 investeret i nyt udlejningsudstyr og nye obstacles, samt vedligehold og
opsætning fra Wakestation. Derudover er der brugt penge på IT, forsikringer og investeret
et lille beløb på de begyndende planer om et fullsize kabel.
Til slut viser Ole den sidste post, som består af de samlede mobilepay indtægter på 387.000
kr. for året der er gået, hvilket gør at foreningen ender året med en egenkapital på 453.824
kr., hvilket er en forøget egenkapital på 275.000 kr.
Generalforsamlingen roser Ole for hans gennemgang og har derudover ingen indvendinger
til regnskabet.
4. BESTYRELSEN FREMLÆGGER DERES VISION FOR FREMTIDEN
Mads Pinstrup fremlægger foreningens planer for 2020.
Der er en række spændende byggeplaner i vente og foreningen har allerede startet arbejdet
og bygget et kontor og en tagterrasse. Planen for resten af sæsonen er løbende at forbedre
de nuværende faciliteter. Der er blevet investeret i et kæmpe stort obstacle, der henvender
sig til de øvede riders.
Foreningens vision er at samle folk om glæden ved vandsport og det langsigtede mål er at
AWC bliver en permanent aktør i Aarhus med en fullsize kabelbane. Det er planen at
realisere denne drøm i 2022, men det kræver en væsentlig mængde arbejde af foreningen.
På baggrund af disse udviklingsplaner for sæsonen og videre ud i fremtiden ønsker
bestyrelsen, som nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen, at ansætte en fast
medarbejder, til at være ansvarlig for den daglige drift, optimering og udviklingen af
foreningen.
Bestyrelsen ønsker at ansætte Kenneth Enggaard som daglig leder og direktør ved AWC.
Kenneths ønske er at udbrede kendskabet til AWC endnu mere, blandt andet ved at indgå
samarbejder med skoler, og på den måde forankre kabelbanens eksistens og realisere
drømmen om en fullsize kabelbane.
Troels uddyber forholdene omkring ansættelsen, som starter d. 1. marts med et omfang på
27 timer om ugen.

Bestyrelsen vil som forklaret i indkaldelsen til generalforsamlingen sætte deres mandat til
rådighed og gå på valg på denne beslutning.
Generalforsamlingen har ingen indvendinger til bestyrelsens planer for fremtiden.
5. BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR FORELÆGGES TIL GODKENDELSE
Ole viser en oversigt over foreningens økonomi siden opstart i 2017. I 2017 endte foreningen
med et overskud på 117.000. I 2018 var der en stigning i både udgifter og indtægter og det
samme i 2019. Da stigningen i indtægterne har været større end udgifterne, har foreningen
endt med en betydelig stigning i egenkapitalen også.
I budgettet for 2020 ses væsentligt flere udgifter, da foreningen som nævnt, ønsker at gøre
en række store investeringer, i form af det nye obstacle og ansættelsen af en daglig leder.
Det forventes dog, at disse investeringer kommer til at tjene sig ind, og Ole forsikrer at der
hele tiden tages hensyn til, at foreningen ikke kommer til at lave underskud.
Ole gennemgår budgettet for 2020, fastsat på baggrund af 2019-regnskabet. Allerede nu
passer budgettet ikke hundrede procent, da vi allerede er i drift, siden vi lavede budgettet i
januar.
I 2020 er der budgetteret med løn til de frivillige, når de varetager private arrangementer
uden for åbningstiden og derudover løn til den daglige leder. Der forventes dog en direkte
øget indtjening pga. af denne fastansættelse, og derfor er der budgetteret med 20% vækst
på 100.000 kr. for 2020. Der er allerede på nuværende tidspunkt indhentet en del af
pengene i form af samarbejdsaftaler og sponsorater, og planen er at fortsætte dette arbejde
ved at være synlige og hele tiden i dialog med samarbejdspartnerne.
Et spørgsmål fra generalforsamlingen lød på, om det er muligt for foreningen at opnå den
samme høje omsætning som sidste år. Bestyrelsens svarer, at det er vurderet realistisk i
form af alle de forbedringer der skal iværksættes. Derudover er der budgettet med en buffer,
i forhold til stadig at have en del penge på kontoen når året er gået.
En måde hvorpå omsætningen kan sikres, er et forsøg på at udvide kapaciteten. I sæsonen
2019 var foreningen tæt på at nå maksimum kapacitet i forhold til medlemmer og
sæsonkortholdere, og en måde hvorpå der stadig kan opnås vækst, uden at gå på
kompromis med gæsteoplevelsen, er at forsøge at tiltrække flere gæster udenfor den
officielle åbningstid. Det er den daglige leders formål at opnå dette gennem faste
samarbejder med skoler og andre grupper, som ønsker at benytte kablet i hverdagen før
kablets officielle åbningstid.
Der bliver fra generalforsamlingen stillet spørgsmål til hvad IT-posten bruges til og om der
er budgetteret til indkøb af nyt udstyr og visuel identitetsskift. Det svarer bestyrelsen på og
derudover har generalforsamlingen ingen indvendinger til regnskabet

Hvis der er yderligere spørgsmål til årsregnskabet eller budgettet kan bestyrelsen kontaktes
på mail info@aarhuswake.dk og få tilsendt yderligere information.
6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Der er ingen indkomne forslag.
7. BEHANDLING AF VEDTÆGTER
Camilla Christensen opstiller forslag om følgende 12 vedtægtsændringer.
§3 Medlemskab
Slet har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Passive medlemmer har ikke
adgang til selve idrætsudøvelsen og medlemsfordele, men er valgbare til bestyrelsen.
Tilføj der er fyldt 8 år.
§4 Indmeldelse
Slet for medlemmer under 15 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller
værge.
Tilføj for medlemmer under 13 år skal indmeldelsen godkendes af en forældre eller værge.
§5 Udmeldelse
Slet udmeldelse sker per automatik d. 1. april efter hvert år.
Tilføj udmeldelse sker automatisk ved næste års sæsonstart.
§6 Kontingent
Slet bestyrelsesmedlemmer bliver honoreret med et kabel årskort og en enig bestyrelse kan
desuden honorere andre medlemmer med et kabel årskort, som er ansvarlig for et særligt
område/arbejde i klubben.
§8 Ordinær generalforsamling
Slet skal finde sted med tre ugers varsel ved mail til medlemmerne.
Tilføj forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved mail til medlemmerne samt
offentliggøres gennem en Facebook-begivenhed.
§10 Generalforsamlingens ledelse
Slet forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af formanden. Ved personvalg dog på
forlangende.
Tilføj forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§12 Bestyrelsen
Slet bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og maksimum 6 medlemmer og vælges
for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Endvidere har bestyrelsen muligheden for at blive aflønnet såfremt det sker i
overensstemmelse med foreningens velbefindende.
Tilføj bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 3
medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden
er på valg i lige år, mens kassereren og næstformanden er på valg i ulige år.
§13 Regnskab
Slet Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal afgive årsrapport for det
foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Ét
bestyrelsesmedlem fører medlemskartotek samt specificeret regnskab over klubbens
indtægter og udgifter. Det enkelte bestyrelsesmedlem må købe ind for indtil 2500,- kr. uden
bestyrelsens forudgående godkendelse når det gælder opretholdelse af driften i klubben.
Tilføj Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den ordinære
generalforsamling afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med
revisorens påtegning og underskrift.
§15 Tegning og hæftelse
Slet bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller
tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved
retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller
uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud
efter folkeoplysningsloven.
Tilføj der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
som påhviler foreningen.
§16 Vedtægtsændringer
Tilføj ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele
af de afgivne stemmer er for forslaget.
§18 Udstyr / Ansvar
Slet brugen af eget udstyr og opbevaring af ejendele, ved foreningens faciliteter, sker på
eget ansvar. Foreningen kan ikke stilles til regnskab for eventuelle skader eller tyverier som
sker inde og udenfor åbning.

Tilføj brugen af eget udstyr og opbevaring af udstyr og personlige ejendele ved foreningens
faciliteter, sker på eget ansvar. Foreningen kan ikke stilles til regnskab for eventuelle skader
eller tyverier som sker inden og udenfor åbningstiden. Derudover er al færdsel på
kabelbanens faciliteter på eget ansvar.
Tilføj vedtægt:
§19 Honorar
Bestyrelsesmedlemmer bliver honoreret med et kabel årskort og en enig bestyrelse kan
desuden honorere andre medlemmer med et kabel årskort, som gør et særligt stykke
arbejde i foreningen.
Alle forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. De reviderede vedtægter bliver
renskrevet, underskrevet af dirigenten, sendt til godkendelse ved Sport og Fritid og kan
fremover findes online på hjemmesiden www.aarhuswatersportscomplex.dk.
8. VALG AF BESTYRELSESFORMAND
Troels Kristensen opstiller
Han vælges for 2 år.
9. VALG AF NÆSTFORMAND
Camilla Christensen opstiller.
Hun vælges for 1 år.
10. VALG AF KASSERER
Ole Enggaard Kristensen genopstiller.
Han vælges for 1 år.
11. VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Mads Pinstrup genopstiller.
Christian Popp opstiller.
Cecilie Zeulner opstiller.
Alle tre vælges for 2 år.
Mads Pinstrup fortsætter som byggeansvarlig og Christian Popp assisterer ham som
byggeansvarlig. Cecilie Zeulner overtager ansvarsområdet sociale medier fra Sebastian.
12. VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER
Johan Sundmark og Mads Ankjær vælges som bestyrelsessuppleanter for 1 år.
13. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT
Rikke Börjesson opstiller og vælges som revisor for 1 år. Søren Lundsgaard opstiller og
vælges som revisorsuppleant for 1 år.

14. EVENTUELT
Generalforsamlingen kom med en række forslag til den kommende sæson, som bestyrelsen
vil drøfte på det næste bestyrelsesmøde.
• Sæsonkort-aftener.
• Grill-aftener på tagterrassen. Må man selv medbringe mad til grillen eller vil AWC
komme til at sælge mad/drikke.
• Køsystemet – kan det optimeres så tidsplanen overholdes? Kan man tilføje en buffer,
så man kan regne med tiderne. Alternativt slette tiderne, men optimalt at tilføje en
buffer på 1-2 minutter.
• Skal de frivillige have en tillidsmand, som kan være den der går til bestyrelsen hvis
der er et problem.
• Platform med måge på tømmerflåde ude i vandet.
• Rednings SUP eller båd.
• Vippe så der er en aktivitet ved siden af den lange kø.
• Waterfestival. De har det i Norge, skal vi have det til Danmark. Thomas vil sørge for
at skabe en kontakt.
• Livestream af AWC konkurrencer.
• Der skal i den kommende sæson ikke reklameres for SUP boards og andre ting som
foreningen ikke har (primært vigtigt i forhold til arrangementer).
• Trampolin til at lave små rotationer. Alternativt en rotations- og teknik plade med
skateboard på toppen, jernpind i midten og hjul i hver ende. Thomas vil gerne bygge.
• Alle skal have noget som tak, når de stopper deres arbejde i foreningen.
• Planche til at lære at lave et trick. Bestyrelsen har allerede plan om videoguides.
Tricksionary.
• Bedre faciliteter til dårlige dage. Overdækning på tagterrassen og saunaområdet.
• Forslag til højere indtjening: prisforskel på pro boards og almindelige rental-boards.
• Håndvask med varmt vand – til crew hygge.
• El-kedel – men crew er ikke gode til at holde rent. Det nye kontor skal have en
kaffemaskine.
• Vask af våddragter. Det skal vi til. Ved Surf Agency har de store baljer og man skal
selv vaske. Det forbedrer også gæsteoplevelsen.
• Indkøbsaftale. Vi havde engang en aftale med Boardsupply. Vi har kontakt til
leverandører.
• Medlemsfordele. Ved Bassin 7 eller andre steder. Reklamer for det – tydeliggøres
som en fordel ved medlemsskabet.
• Visitkort – online? Medlemskort/crew kort som giver særlige fordele.
Godkendt af dirigent
11.02.20
Underskrift og dato
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