Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Hou Kajak Klub
Mandag den 27. februar 2012 kl. 19.00 på
Hou Skole

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Evt. beretninger fra udvalg.
a. Instruktørudvalg.
b. Husudvalg.
c. Festudvalg.
d. Turudvalg.
e. Bådudvalg.

4.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.

6.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet og gebyrer for 2012 ikke ændres.

7.

Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
a. Forslag skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
b. Da klubben nu er udmeldt af Dansk Kano & Kajakforbund er klubbens vedtægter redigeret
i samarbejde med en foreningskonsulent fra DGI. De redigerede vedtægter er medsendt
til gennemsyn og er til godkendelse på generalforsamlingen.

8.

Valg til bestyrelsen
a. Valg til bestyrelsen.
Orla Rasmussen og Thomas Eriksen er på valg.
o Orla Rasmussen og Thomas Eriksen genopstiller.
b. Valg af bestyrelsessuppleant.
c. Valg af revisor.
d. Valg af revisorsuppleant.

9.

Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg
a. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
b. Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden
generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HOU KAJAK KLUB MANDAG DEN 27. FEBRUAR 2011
KL. 19.00 – 21.30 PÅ HOU SKOLE.
1.

Valg af dirigent og referent.
Henrik Sønderstrup er valgt.
Henrik konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt idet dagsorden og indkaldelse er
rettidigt udsendt.

2.

Bestyrelsens beretning.
Orla: 2011 er forløbet i ro (!) og orden, på mange forskellige niveauer. Klubben er ved at få en
fremskreden alder, hvilket ses ved, at der efterhånden er flere, der ror længere ture til
forskellige udvalgte øer.
Udmeldelsen af Dansk kano og kajakforbund har affødt nødvendige ændringer af
vedtægterne.
Svømmehalsrul forløber planmæssigt, og pagajsnitteriet er der også god gang i.
Formanden opfordrer til, at medlemmerne orienterer sig på hjemmesiden i forhold til
klubaktiviteter. Mail-information fastholdes, men medlemmerne opfordres til at huske at ændre
mail-adresse, når relevant.
Udmeldingen af DKF og startpakken ved opstart af klubben, der gav binding i 3 år, gav
anledning til en mindre diskussion med DKF; DKF har via kassereren modtaget kopi af egne
love, der dokumenterer vores ret til udmeldelse.

3.

Evt. beretninger fra udvalg.
a. Instruktørudvalg.
Thomas referer fra afholdelsen af sidste års forløb med et stort hold; skal evalueres i
kommende uge. Der er tilmeldt 12 og første marts plejer der at være run på, så vi kan
være tilfredse. De frigivne sidste år synes at have fortsat roning i klubben og deltagelse i
klubbens aktiviteter.
Der er mulighed for at deltage i klubinstruktør-kursus, hvis man er interesseret i at deltage
som hjælpeinstruktør til de egentlige instruktører. Opfordring til reklame for
klubinstruktørkurset på hjemmesiden. Bestyrelsen indstiller blandt de tilmeldte.
b.

Husudvalg.
Orla referer fra drøftelser med ”havnen” om muligheden for yderligere plads. Lige nu er
der ikke mulighed for udvidelser. Klubhuset er under modernisering; ofte er huset booket
af andre, opfordrer til at vi udnytter muligheden for at udnytte klubhuset; også grillfaciliteterne. Bestyrelsen henleder opmærksomheden på muligheden af at købe
betalingskort til brug i badefaciliteterne. Henrik opfordrer til, at bestyrelsen beslutter en
fast dag til afslutning i klubhuset.
Ny kontrakt for en 3-årig periode er tegnet, huslejen er fordoblet til ca. 15.000,- årligt.

c.

Festudvalg.
Jeff opfordrer til flere fester…; Generalforsamlingen roser festen og udvalgets arbejde.

4.

d.

Turudvalg.
Henrik tovholder; Kajs og udvalgets forslag til ture er lagt på hjemmesiden. Der opfordres
til at tjekke hjemmesiden umiddelbart op til arrangementet. På grundlag af en 5-døgns
vejrudsigt arrangeres turene, men alle ture kan aflyses hvis vejrudsigten taler for det. Det
tilstræbes, at der er arrangementer for alle og på flere niveauer, med mulighed for at stå
af undervejs.

e.

Bådudvalg.
Klubben har indkøbt en brugt og to nye kajakker i 2011. Der er opmagasineret to kajakker
hos Helle og hos Asger. Hvis kajakker udsættes for uheld, skal man henvende sig til et
medlem af bestyrelsen samt skrive i ”bogen”, desuden opfordres til at sætte en seddel på
kajakken. Klubben indkøber og vedligeholder ”standard-udstyr”, der udskiftes efter behov.

f.

Aktivitetsudvalg:
Bjørn refererer: Udvalget har udarbejdet en vagtplan, så der altid er en frigivet med på tur.

Kassereren, Mikael Vesterlund fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Mikael har omdelt regnskabet, der gennemgås og er underskrevet af revisoren. Tilskud er
alene fra Odder Kommune. Udgifter i ”bådhus” er gået til ny port og trægulv. Bestyrelsen
opfordres til at placere pengene således, at – om end beskeden – renteindtægt kan opnås.
Opfordring til at nøgledepositum fremadrettet opføres som et til medlemmerne skyldigt beløb.
Mikaels regnskab er godkendt.

5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
Status nu 94 medlemmer, Mikael har optaget 80 i budgettet.
Mikaels budget betragtes som godkendt.

6.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet og gebyrer for 2012 ikke ændres.
Godkendt. Diskussion med forslag til at bestyrelsen fremadrettet afdækker behovet for
pladser til hhv. klubkajakker og private kajakker. Forslag om at der optages kontakt til
havnen om eventuelle yderligere pladser, således medlemmernes interesser tilgodeses
bedst muligt.

7.

Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
a. Forslag skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ingen forslag er fremkommet.
b.

Da klubben nu er udmeldt af Dansk Kano & Kajakforbund, er klubbens vedtægter
redigeret i samarbejde med en foreningskonsulent fra DGI. De redigerede vedtægter er
medsendt til gennemsyn og er til godkendelse på generalforsamlingen.
Thomas redegør for bestyrelsens arbejde for at revidere vedtægterne og sikre forståelige
og tidssvarende vedtægter i samarbejde med konsulenter fra DGI. Hovedlinjen er, at
vedtægterne skal afspejle klubbens praksis. Elementer er flyttet til forretningsordenen og
reglementer, som er bestyrelsens redskaber.
14 stemmer for vedtægtsændringerne; 1 undlader at stemme; ingen imod.
Vedtægtsændringerne er hermed vedtaget.

8.

Valg til bestyrelsen
a. Valg til bestyrelsen.
Orla Rasmussen og Thomas Eriksen er på valg.

o

9.

Orla Rasmussen og Thomas Eriksen genopstiller.
Begge blev genvalgt.

b.

Valg af bestyrelsessuppleant.
Michael Jørgensen blev valgt.

c.

Valg af revisor.
Henrik er genvalgt.

d.

Valg af revisorsuppleant.
Allan er genvalgt.

Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg
a. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
b. Hus- og materieludvalg: Lars af posten; Bjørn indsættes.
c. Festudvalg: Jeff, Jette og Karin, Fortsætter uændret.
d. Turudvalg: Kaj tilføjes udvalget der i øvrigt fortsætter uændret.
e. Instruktørudvalg: Helle tilføjes udvalget, der i øvrigt fortsætter uændret.
f. Web-udvalg, ungdomsudvalg og aktivitetsudvalg fortsætter uændret.
g. Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden
generalforsamlingen.

10. Eventuelt.
Allan spørger til færdiggørelsen af reglementerne forud for sæsonstart:
Bestyrelsen tilstræber at opdatere reglementerne så hurtigt som muligt.
Henrik spørger om, hvorvidt der skal arbejdes for at tiltrække nye medlemmer:
Bestyrelsen og instruktørudvalg afgør det på baggrund af årets tilmeldinger.
Hjemmeside: ”Houkajak” rammer også direkte ind på klubbens hjemmeside.
Tak til dirigenten for opretholdelse af god ro og orden!

Referent: Martin Skovbo Hansen

