Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub
Mandag den 25. februar 2013 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.

7.

o

Kontingentet for 2013 hæves fra 800 til 900 kr. for et års medlemskab.

o

Juniormedlemskab hæves fra 400 til 450 kr. (man er junior til og med den sæson,
man fylder 25 år).

o

Prisen for en bådplads stiger fra 400 til 500 kr.

o

Gæstemedlemskab hæves fra 250 til 300 kr.

o

Prisen for medlemmers børn (til og med den sæson de fylder 25 år) skal fortsat være
100 kr.

o

Et frigivelseskursus stiger fra 800 til 900 kr.

Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
a.

8.

Bestyrelsen foreslår:

Forslag skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen.
a.

Valg til bestyrelsen.
Orla Rasmussen og Thomas Eriksen sidder i et år mere.
o

Michael Vesterlund, Bjørn Thøgersen og Helle R Larsen er på valg
Michael genopstiller ikke. Bjørn og Heller genopstiller.

9.

b.

Valg af bestyrelsessuppleant.

c.

Valg af revisor.

d.

Valg af revisorsuppleant.

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 25. FEBRUAR 2013
KL. 19.00 PÅ HOU SKOLE.

1.

Valg af dirigent og referent.
Der mødte 14 medlemmer op. Kaj er valgt til dirigent, og Sidsel er referent.
Kaj konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt, idet dagsorden og indkaldelse er
rettidigt udsendt.

2.

Bestyrelsens beretning.
2012 har lignet de foregående år med roture og kursister som vi plejer. Ikke så mange til
klubaftener, men der bliver roet på alle tidspunkter på dagen.

3.

Evt. beretninger fra udvalg.
a.

Instruktørudvalg.
Thomas fortæller, at der er blevet kørt 2 hold igennem med en masse leg og store bølger
– med nogle dygtige kursister. Desværre har de ikke roet særlig meget efter frigivelsen.
Der skal tages stilling til, om der skal køres 2 hold igen i år.
Ordensreglement og sikkerhedsbestemmelser er blevet opdateret – mangler blot den
sidste finpudsning. Vedtægter og virkelighed skal følges ad – det har de desværre ikke
altid helt gjort.
Rul m.m. i svømmehallen har igen i år fungeret godt med en masse sjov og leg. Der kom
flere og flere med.

b.

Husudvalg.
Orla nævner, at der ofte har været tale om at udvide med mere plads. Der er gang i at
bygge 3 nye huse, men de er tilfaldet dykkerklubben og bådlauget. Desværre opleves det
af flere medlemmer, at man ikke føler sig særlig vellidt på havnen. Der er faldet små
bemærkninger, når nogen har siddet på terrassen, som f.eks. ”Er I sejlere, eller …?”
Olav fortæller, at det er noget anderledes i Viking i Århus, hvor alle går i bad efter en rotur
samt drikker kaffe sammen bagefter. Medlemsgrundlaget er meget anderledes her, hvor
stort set alle kommer længere væk fra.
Der er forskellige oplevelser af, om folk har lyst til at blive lidt efter en rotur til lidt socialt
samvær.
Onsdag aften er klubhuset optaget af sejlklubben.
Kommunens gamle bygninger blev nævnt som en evt. mulighed.
Orla skal sørge for, der bliver iværksat en dialog med havnen.

c.

Festudvalg.

Sidste år blev der holdt både standerhejsnings- og standerstrygningsfest – og begge med
fint fremmøde. Dejligt 
d.

Turudvalg.
Helle kunne berette, at året Startede med en 10 km tur til standerhejsning.
28 km’s fin tur i regnvejr.
22 km’s dejlig tur ved Mariager.
23 km’s tur rundt om Fur samt en 10 km’s tur på Tange sø.
Generelt set har der været en masse gode og dejlige ture.
Må have fat i Helles skriblerier!!!

e.

Bådudvalg.
Orla fortalte, at kajakkerne skal gennemgåes – det gør han sammen med Bjørn. Der skal
måske repareres lidt – og måske skal der købes nyt

f.

Aktivivetsudvalg
Bjørns oplevelse er, at det er svært at stable aktiviteter på benene på hverdage – men
hvis der er nogle, der har idéer, så skal de jo bare komme med dem!

4.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Se Bilag
Vedr. nøgler: Man kan aflevere sin nøgle og få refunderet de 400 kr., man har betalt i
depositum. P.t. bruges der nøgle til den ene port, og den anden er med automatik og kode.

5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
Se Bilag

6.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
a.

Bestyrelsen foreslår:
o

Kontingentet for 2013 hæves fra 800 til 900 kr. for et års medlemskab.
Argumentet for at hæve kontingentet er et håb om på sigt måske at kunne købe sig
ind i et eller andet klubhus. Målet er at nå op på en egenkapital på 200.000 kr.
Nu, hvor Egmont har fået startet svømmehal op, så giver det måske mulighed for at
kunne få gang i noget kajakpolo – og det vil også være her, der kunne skulle bruges
penge til at købe polokajkker.
Der er tilkendegivelser om, at det ikke burde være nødvendigt med en stigning sådan
som økonomien ser ud p.t. En stigning kunne måske få medlemmer, der ikke ror ret
meget, til at vælge at melde sig ud.
Kontingentet bibeholdes på 800 kr.

o

Juniormedlemskab hæves fra 400 til 450 kr. (man er junior til og med den sæson,
man fylder 25 år)
Kontingentet bibeholdes på 400 kr.

o

Prisen for en bådplads stiger fra 400 til 500 kr.
Undren: De, der har egne kajakker, slider ikke på klubbens grej.
Hvis der skulle være et hus mere, ville det skulle finansieres af private kajakker – og
derfor også en stigning.
Bådpladspris bibeholdes på 400 kr.

o

Gæstemedlemskab hæves fra 250 til 300 kr.
Vedtaget

o

Prisen for medlemmers børn (til og med den sæson de fylder 25 år) fortsat 100 kr.
Vedtaget

o

Et frigivelseskursus stiger fra 800 til 900 kr.
Der kommer forslag om at lade dette stige mere – og til gengæld ikke forhøje
kontingentet.
Instruktører kunne evt. have deres kajakker liggende gratis, da de slider en del på
deres egne kajakker.
Kurser stiger til 1.000 kr.

7.

Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
a.

8.

Forslag skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen
a.

Valg til bestyrelsen.
Orla Rasmussen og Thomas Eriksen sidder i et år mere.
o

Michael Vesterlund, Bjørn Thøgersen og Helle R Larsen er på valg
Michael genopstiller ikke. Bjørn og Heller genopstiller.
Bjørn og Helle blev genvalgt.
Claus Andresen vil gerne stille op til bestyrelsen – og vil gerne være kasserer.
Claus blev valgt ind i bestyrelsen, som

b.

Valg af bestyrelsessuppleant:
Danny Skåde

c.

Valg af revisor:
Allan Petersen

d.

Valg af revisorsuppleant:
Michael Vesterlund

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.
Helle Winther og Jette trækker sig fra festudvalget.
Sonja og Jeff fortsætter – Margit meldte sig desuden til dette.
Henrik Sønderstrup trækker sig fra turudvalget – Helle vil gerne overtage
Tovholderpladsen. Peter Sørensen kommer med i dette udvalg.
Vedr. ture – så er alle stadig velkomne til at komme med forslag løbende til en tur, man
lige finder på.

10. Evt.

