Generalforsamling 07.02.21
Bestyrelsesformand Troels Kristensen byder velkommen til mødet
som bliver holdt på Zoom. Han forklarer at alle skal “mute” deres
mikrofon og forklarer hvordan man stemmer eller kommer med
indvendinger, nu når mødet er online. Ved punkter hvor der skal
stemmes, er det besluttet at man kan stemme imod et forslag ved at bruge
“raise hand”-funktionen i Zoom. Hvis man har nogen kommentarer, spørgsmål
eller indvendinger løbende kan man bruge chat-funktionen og dirigenten vil
gennemgå spørgsmål efter hvert emne.
Deltagere:
Heine, Morten Langbo, Bjarke, Oskar Dalsgaard, Alexander Houlberg, Soﬁe
Erthøj, Anna Saurmilch, Sara Kristensen, Kasper Holme, Vester, Emil, Marie
Kanstrup, Martin Schrum, Rikke Börjesson, Janne, Mikkel Skannerup, Jepsen,
Johan, Jesper Frank, Lasse Zobbe, Janus Boye, Ole Enggaard, Cecilie Zeulner,
Mads Pinstrup, Christian Popp, Camilla Christensen, Kenneth Enggard, Troels
Kristensen
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen peger på Kenneth Enggaard som dirigent.
Bestyrelsen peger på Camilla Christensen som referent.
De er godkendt af generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsesformanden Troels beretter på vegne af bestyrelsen om året
2020.
Troels fortæller hvordan det har været et vildt år, på godt og ondt.
Da coronaen kom til Danmark i marts førte det til en del bekymringer for
foreningen. AWC’s åbningsdag endte dog ikke med at blive udskudt mere
end 2 uger. Derefter var vi i fuld gang, men med helt nye og anderledes
rutiner end vi var vant til. Blandt andet øget afstand, færre deltagere på
samme tid og et helt nyt bookingsystem for at administrere disse
ændringer.
2020 blev alligevel det bedste år i AWC’s historie, med endnu ﬂere
medlemmer, endnu ﬂere sæsonkort og endnu ﬂere kørte ture på kablet.
Derudover blev vores faciliteter også forbedret gevaldigt, med blandt

andet en tagterrasse og et kontor og et nyt obstacle (svinet), som har
været en stor succes. AWC ﬁk også en helt ny visuel identitet, herunder
nyt logo og hjemmeside.
Vi har følt en forstærket foreningsånd med en masse virkelig aktive
medlemmer og vi tror på at AWC er kommet for at blive.
Troels gennemgår nogle af nøgletallene fra sæsonen 2020:
-

28 frivillige
101 sæsonkortholdere
447 medlemmer
over 2000 gæster
over 20.000 ture kørt på kablet

Tak til medlemmerne, som altid har været positive trods besværlige
omstændigheder, og været klar til at give en hånd med.
Tak til vores frivillige crew som har været omstillingsparate og som virkelig
har givet den gas i år. Dette på trods af, at sæsonen ikke blev som
forventet, pga. begrænsede muligheder for at mødes pga. corona.
Tak til vores ansatte Kenneth Enggaard, som i 2020 blev AWC’s første
ansættelse. Dette har han klaret med stor succes og bestyrelsen glæder
os til endnu et år med Kenneth som daglig leder af AWC.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Ole gennemgår regnskabet for 2020.
Vi startede året ud med en startkapital på 453.905.

Samlede udgifter på 1.353.639
-

Crew arrangementer: -23.345
Crew udgifter incl. tøj: -52.728
Husleje: -53.637
Drift: -208.457
IT: -14.603
Forsikringer mv.: -15.651
Markedsføring: -13.145
Bestyrelsesudgifter: -34.346
Løn: -126.638
Full Size: -10.649
Obstacles: -806.698

Samlede indtægter på 1.181.169
-

AWC events (Girls Night, Young Guns osv): 4.259
Reklamer/sponsorpladser: 91.000
Private arrangementer: 159.388
Legater/fonde: 282.400
Sommerskole: 19.361
DGDA: 10.160
Dagskort + årskort: 618.859

Egenkapital efter 2020 på 279.935 - pga. investering i obstacles.
Ole gennemgår regnskabet illustreret i en Waterfall analyse.

Regnskabet er godkendt af foreningens revisor Rikke Börjesson
Ole gennemgår også kort et overblik over økonomien fra 2017-2020.

4. Foreningens vision for fremtiden
Kenneth Enggard, daglig leder ved AWC, vil fortælle om foreningens vision
for fremtiden.
Han starter med at fortælle at Wakestation er kommet til Danmark før tid
og det går fantastisk. Begge kabler er oppe at stå og saunaen er kommet
op på tagterrassen og det hele spiller.
Foreningens vision for fremtiden er som altid “at samle folk omkring
glæden ved vandsport”.
Kenneth gennemgår en række fokuspunkter som foreningen vil sigte
imod i 2021, for at nå visionen.

1. Samarbejde med andre vandsportsrelaterede foreninger. Sammen
står vi stærkere.
2. Vi udbygger aktiviteterne og starter med SUP i år og uddanner
instruktører.
3. Vi har rekrutteret 20 nye frivillige i år.
4. Samarbejde med større aktører, DGI, Visit Aarhus, for at etablere os
og øge kendskabet og støtten til AWC.
5. Rekruttering af young crew, under 18 år medhjælpere, for at få ﬂere
unge til at engagere sig i foreningen.
6. Udviklingsskala: Foreningen udvikler sig år fra år, mere end man
kunne forvente. AWC har udviklet sig siden start i 2016. Dette
fortsætter i 2021 med en masse investeringer og forbedringer.
7. Samarbejde med bygherrer og kommunen om permanent
placering.
8. Flere ansættelser: Mathias Jepsen ansættes som instruktør ved
kabelbanen pr. 01.03.2021.
Kenneth fremlægger en foreløbig 3-års plan for foreningen.
2021
I 2021 øger vi kapaciteten, med udvidede åbningstider, endnu et kabel, en
ansættelse mere og ﬂere frivillige.

2022
I 2022 forventer AWC at rykke til permanente faciliteter i den anden ende
af Bassin 7. Der arbejdes på i bestyrelsen, hvad disse nye faciliteter skal
indeholde. Der overvejes en surf shop og en cafe.
2023
I 2023 er målet er full size kabelpark i Bassin 7. Derudover er planen også
at implementere mange ﬂere aktiviteter i vandsports komplekset, som
SUP, kano, kajak, vandpolo osv.

Kenneth går mere i dybden med 2021-planerne.
-

-

Udvidelse af foreningen fra 1 x 2.0 bane til 2 x 2.0 baner. Der bliver
et “pro kabel” og et “begynder kabel”. Der er købt en forbedret
motor.
Endnu en ansættelser, så AWC nu har 2 på lønningslisten.

-

-

Flere frivillige - cirka 40 i alt. Dette gøres for at øge den gode
oplevelse når man besøger AWC og for at kunne udvide
åbningstiderne.
Vi implementerer SUP, yoga og sauna som nye
foreningsfremmende aktiviteter i år.
Udvidede åbningstider.
Flere obstacles. 3x kicker, 1 ﬂatbox, 1 pipe er købt.
Opgradering af eksisterende faciliteter. Ny container til opbevaring
og ﬂere “hangout-spots” til medlemmer.
Nye processer og systemer, både internt og eksternt. Gøres for
optimering af driften og for at gøre det nemmest muligt at være
frivillig og medlem ved AWC.

2023
Kenneth viser visionerne for fremtiden og den permanente placering.
(Tegningerne er ikke 100% retvisende, men blot en visualisering af nogle
af vores foreløbige planer og ideer.)

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Ole fremlægger budgettet for 2021. Han forklarer at foreningen altid
lægger et konservativt budget, så vi ikke ender med underskud når året er
omme.
Af indtægter vi er sikret på forhånd er de fonde og legater som vi allerede
har fået bevilliget.
Derudover har vi budgetteret med en 20% opskrivning af
medlemsindtægter, pga. nyt kabel og forventet vækst
Forventede samlede indtægter: ca. 1.100.000 kr.
Forventede samlede udgifter: ca. 1.000.000 kr.
Ifølge budgettet for 2021 vil vi ende året med et overskud på 97.000 kr.

Der er ingen indvendinger fra generalforsamlingen. Budgettet for 2021
godkendes.
Ole gennemgår også en oversigt over nogle historiske tal fra AWC gennem
tiden, fra 2017-2020, for at vise de penge der er røget ind og ud af
kontoen i årenes løb. Disse tal viser hvordan foreningen prioriterer at
geninvestere alle pengene der kommer ind i foreningen, på forbedringer
af foreningen.

Det ses på grafen hvordan egenkapitalen er vokset gennem tiden. Målet
for bestyrelsen er hvert år, minimum at slutte året med en egenkapital på
100.000, som sikkerhed til at starte op næste år.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag er kommet ind på forhånd. Hvis der er noget
deltagerne ønskes drøftes tages det under “eventuelt.

7. Valg af næstformand (vælges for 2 år)
Camilla Christensen genopstiller efter at være blevet valgt i 2020.
Der er ingen andre som stiller op og ingen tilkendegivelser mod at vælge
Camilla som næstformand igen.
Camilla bliver genvalgt for de næste 2 år.

8. Valg af kasserer (vælges for 2 år)
Ole Enggaard Kristensen genopstiller som kasserer efter at være blevet
valgt i 2020.
Der er ingen andre som stiller op og ingen tilkendegivelser mod at vælge
Ole som kasserer igen.
Camilla bliver genvalgt for de næste 2 år.

9. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Johan Sundmark genopstiller som bestyrelsessuppleant.
Ingen øvrige medlemmer stiller op.
Johan vælges som eneste bestyrelsessuppleant

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Rikke genopstiller som revisor. Der er ingen andre som opstiller og ingen
indvendinger. Rikke vælges igen som foreningens revisor.
Ingen stiller op som revisorsuppleant og der vælger derfor ikke en.

11. Eventuelt
Kenneth åbner op for at man kan melde ind med eventuelt, hvis man har
noget man ønsker drøftet. Der er ingen der melder ind.
Efter 40 minutter sluttes generalforsamlingen.

Dirigent Kenneth takker for generalforsamlingen i dag og den høje
deltagelse. 21 deltagere foruden bestyrelsen - det er rekord for
foreningen.
Det var første gang med generalforsamling som blev holdt over Zoom.
Det gik jo godt.
Vi glæder os til at se jer allesammen til den bedste sæson 2021!
Godkendt af dirigent Kenneth Enggaard Kristensen 07.02.2021

