Referatet til ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub
Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 på Hou Skole
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Henrik Sønderstrup
Referent: Sidsel M Rasmussen

2.

Bestyrelsens beretning.
Henrik konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og dermed lovlig og
beslutningsdygtigt.

Vi startede året med en fin ny stander til standerhejsningen.
Vi har 82 medlemmer i klubben. Af ro kortene kunne ses at godt 50 havde roet sidste år. Vi
havde roet 6546 km. Haft rigtig fint ro vejr. Fint med roere på klubaftner indtil sommerferien.
Sidste års svømmehalsture var rigtig godt besøgt.
Havnens dag blev godt besøgt. Vi havde kajakker på græs, i vandet og ved klubhuset. Mange
interesserede.
Familiedagen blev aflyst pga. vejret. Vi prøver igen i sensommeren.
Vi er kommet med på www.oplevhou.dk Jette kommer gerne og laver reportage og tager
billeder.
Vi havde 10 fantastiske ture + en utrolig smuk tur til Sverige.
Formandens beretning er godkendt.
3.

Evt. beretninger fra udvalg.
a.

Instruktørudvalg ved Thomas
Der var oprindelig 14 tilmeldt til sidste års kursus, med endte op med at være 2 hold á 4
personer.
Fremover vil der være bindende tilmelding, hvis man vil være på listen.
Glimrende kurser, men for mange kræfter på for få kursister.
Vi vil igen i år prøve at lave kurser for nuværende medlemmer.
4. marts starter der pagaj-snitte-kursus. Der er stadig et par ledige pladser.
Der kommer kurser hen over sommeren for instruktørerne ved Bo Strange fra DGI
Der kommer måske en familiedag med arrangementer med workshop's. Der kan f.eks.
være rullekursus, der kan fanges krabber, hygges med familien og grille..

Frigivelseskursus: Det koster 1.800 kr. i alt (1.000 for kurset og 800 for medlemsskab af
klubben). Annonce kommer i Odder avis i uge 10 og 11. På Oplevhou og i klubhuset.
b.

Båd- og husudvalg ved Orla.
Der er købt 10 gode, stive pagajer - og Kaj er i gang med at lave grønlandske pagajer.
3 gamle grå kajakker sættes til salg - og evt. et par turbåde.
Der spørges til, om der skal være en klargøringsdag i foråret.
Der er et par kajakker, som skal have skiftet stålwire.
Der er forespørgsler på kajakpladser, så hvis der er nogen, der ikke bruger sin kajak, så
bør pladsen gives videre til andre.
Der er indkøbt en vandsuger:-)

c.

Festudvalg.
Ingen repræsentanter til stede - men det var en god standerstrygningsfest.

d.

Tur og aktivitetsudvalg ved Helle.
Sidste år var der 12 ture, og der deltog 4 - 10 pr. gang.
Turudvalget har arrangeret 12 ture i den kommende sæson.
Bestyrelsen foreslår, at klubben betaler nogle af udgifterne, som er forbundet med ture,
f.eks. til dækning af roning på en å, hvor der skal betales en afgift.
Der er fastsat, hvor meget, der skal betales pr. km - og beløbet deles mellem deltagerne.
Der må meget gerne komme tur-forslag fra medlemmer.

4.

Kassereren, Claus fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Økonomien har det godt. Vi har 73 voksne betalende medlemmer.
Huslejen er steget 2 gange med næsten 100 % hver gang. Sidste år gav et overskud på
42.470 kr.
Klubben har pt. 268.434 kr.
Regnskabet er godkendt.
Claus fortsætter som kasserer.

5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
Der er pt. tilmeldt 8 kursister - og der kommer nok et par stykker mere. Efter næste sæson vil
der formentlig være et overskud på 12.000 kr.

Der blev drøftet, om beløbet for bådpladser evt. skal stige næste år.
6.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
a.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes
Kontingentet fastholdes uændret. Bestyrelsen overvejer, om det skal ændres om et år.

7.

Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
a.

Forslag skal fremsendes til formanden på e-mail: formand@houkajak.dk senest 14 dage
før generalforsamlingen. Ingen forslag.

b.

Forslag fra bestyrelsen
vedhæftet bilag: HKK20150114_Bilag_A_ændringsforeslag.doc (vedhæftet dette
dokument efter referat). Forslaget vedtages.

8.

Valg til bestyrelsen.
a.

Valg til bestyrelsen.
i.

Thomas Eriksen og Peter Sørensen sidder i et år mere.

ii.

Bjørn Thøgersen, Claus Andresen og Helle R Larsen er på valg
Claus Andresen og Helle R Larsen genopstiller. Bjørn Thøgersen genopstiller ikke.
Margot Martin Lara stiller op - og blev valgt ind.

b.

Valg af bestyrelsessuppleant.
Michael Jørgensen

c.

Valg af revisor.
Mikael Vesterlund

d.

Valg af revisorsuppleant.
Allan Petersen

9.

Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg.

- Turudvalget fortsætter. Det består af Kai, Allan, Peter og Helle.
- Instruktørudvalget består af Thomas, Orla, Allan, Henrik
- Båd- og husudvalget består af Orla og Olav. Orla gør opmærksom på, at når noget er gået
i stykker, så skal man sørge for at udbedre det, hvis man selv kan. Kan man ikke selv, skal
bestyrelsen eller båd-udvalget orienteres, så det kan blive udbedret.

- Festudvalget fortsætter med Antonio, Jeff og Margit.
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
a.

10 års Jubilæumumsfest lørdag d. 13. juni 2015

b.

På lørdag kl. 10.00 er der kajakpolo i Vandhalla. Der er plads til 16 deltagere - og der er 8
tilmeldte.

c.

Der efterlyses, at der kommer besked ud i én eller anden form op til arrangementer.

d.

Thomas vil lave en vejledning i at abonnere på klubbens informationer.

e.

Der deltog 18 medlemmer i Generalforsamlingen.

HKK20150114_Bilag_A_ændringsforeslag.doc

Bilag A – Ændringsforslag til HKK vedtægter
Bestyrelsen foreslår følgende ændring til klubbens vedtægter:
Følgende tekst:
§ 4. Gæstemedlemmer.
Stk. 3

Kontingent for gæstemedlemmer er 2/3 af klubbens ordinære kontingent.

Ønskes ændret til:
§ 4. Gæstemedlemmer.
Stk. 3

Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.

Begrundelse:
Der er ikke mere en sammenhæng i at det nuværende gæstegebyr på kr. 300,- svarer til 2/3 af
medlemskontingentet på kr. 800,-

