Referat fra ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub
Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 på Hou Skole

1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Henrik Sønderstrup
Referent: Margot Martín Lara
Henrik bemærkede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og derfor lovlig og
beslutningsdygtig.

2.

Bestyrelsens beretning
v. Helle Randrup, formand
Årets aktiviteter:
Kajakpolo i Vandhalla.
4 svømmehalsarrangementer med fin deltagelse.
Pagajsnitning på Hou skole.
18 kursister fulgte kursus i foråret, 17 bestod prøven og blev frigivet.
10 års jubilæum blev fejret i juni.
Klubben deltog ved Havnens dag.
Klubben deltog ved Odder Museums efterårsdag, med kajakker. Omkring 30 børn fik prøvetur
i søen ved museet.
10 fællesture + ekstra fællestur til Københavns havn, samt standerhejsning og
standerstrygning.
Optælling af km på rokort, af 52 kort som findes i klubhuset er der roet 6.485 km, et
gennemsnit på 124,71 km.
Klubben har fået et visitkort, udarbejdet af Thomas Eriksen.
Beretningen blev godkendt.

3.

Evt. beretninger fra udvalg
a.

Instruktørudvalg.
v. Thomas Eriksen:
Udmærket kursusforløb i 2015
Der afholdes Instruktøruddannelse i marts 2016, med fokus på redninger og pædagogiske
værktøjer.
Nye instruktører er velkomne, klubben betaler instruktøruddannelse
Der er kommet gode nye hjælpeinstruktører til i 2015.
I 2016 er der indtil nu afholdt 3 svømmehalsture, næste og sidste gang er 10. april
Pagajsnit i gang, der er desuden træ på lager til kursus næste år.

b.

Båd og husudvalg.
v. Orla Rasmussen:
Kursus slider på kajakkerne.
Vigtigt at Orla får besked om behov for reparation af kajakker.
Interesserede som vil hjælpe med at reparere kajakker er meget velkomne og bedes
henvende sig til Orla. Ligeledes vil husudvalget gerne have hjælp fra nogle få personer til
forårsklargøring af kajakhuset.
I 2015 blev der solgt 2 kajakker. Der blev købt 10 pagajer og Kaj har lavet 5 træpagajer.
Helle gjorde opmærksom på at forudsætning for leje af plads til privat kajak, er at
kajakken benyttes. Kajakhuset er ikke en opbevaringsplads.

4.

c.

Festudvalg.
Der var ingen deltagere fra festudvalget på generalforsamlingen.

d.

Tur og aktivitetsudvalg.
v. Helle Randrup
Helle gjorde rede for fællesture i 2015 og turkalender for 2016 blev omdelt.
Interesserede deltagere til turudvalg kan melde sig til Helle.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
v/ Claus Andreasen
Tilskud for 2015 udbetales i 2016, derfor bør tilskud evt. kategoriseres som tilgodehavende.
Kommunen har ændret væsentligt på tilskudsregler. Nye regler baseres på antal medlemmer
under 25 år, og derfor forventes tilskuddet at reduceres væsentligt eller at forsvinde de
kommende år. Tilskuddet har hidtil ligget omkring 15.000 kr.
Reduceret kontingent for unge blev diskuteret, med henblik på at tiltrække unge til klubben.
Kontingentet for unge er dog allerede 50%. Der er desuden ikke et kursustilbud for unge og
heller ikke aktiviteter, som er målrettet mod yngre medlemmer. Bestyrelsen vil evt. gå i dialog
med kommunen om tilskud baseret på andre kriterier.
Næste års husleje stiger til 32.000 kr.
Fællesarrangementer: afholdelse af jubilæum er årsag til at udgiften hertil er højere end
tidligere år. Desuden er det valgt at støtte fællesture ved at give tilskud til benzin, brobizz mm.
Kontorhold: der er indkøbt kortprinter, så medlemskort kan udskrives løbende. Der printes
samtidig medlemskort for museumsforeningen, for hurtigere at få indtjent omkostningen.
Der var 82 medlemmer i 2015, det samme antal som i 2014. Medlemmer, som ikke betaler og
ikke reagerer på henvendelser om manglende betaling, bliver automatisk udmeldt af klubben.
Det blev bemærket at aktiver og passiver ikke er samme beløb. Kassereren tjekker årsagen til
dette og redegør for dette i en mail som rundsendes til alle. Ligeledes skal der redegøres for
nøglegebyrer og nøgledepositum.
Regnskabet blev godkendt, forudsat at det korrigerede regnskab godkendes af revisor.

5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år
v/ Claus Andreasen
Ingen store ændringer i budget for 2016 ift. budget for 2015.
Lidt mindre afsat til fællesarrangementer end realiseret i 2015.
Der mangler indtægter for bådleje i budgettet for 2016. Kassereren tilføjer dette.
Der blev spurgt til begrundelse for den høje huslejestigning. En nævnt begrundelse har været
høje omkostninger pga. højvande og en mole der skal renoveres. Kommunen er opmærksom
på den høje lejepris, men det vides ikke om kommunen har indflydelse herpå. Lejekontrakten
er fornyet i 2015 og gælder i 5 år.
Budgettet blev godkendt under forudsætning af at bådleje indføres i budgettet.

6.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer
a.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes.
Der var forslag fra Orla om at hæve kontingent og bådleje, da det har været det samme i
10 år og grundet huslejestigning, Orla mener ikke optjent kapital bør gå til husleje.
Forslag fra Kai om at bådleje stiger til 1.000 kr. med den begrundelse at klubben ikke skal
finansiere plads til private både. Kontingentet kunne for lejere af bådplads evt. reduceres
pga. mindre slid på klubbens grej.
Der var forslag fra Henry om at bestyrelsen udarbejder forslag til kontingentstigning næste
år. Desuden var der forslag om evt. rabat til instruktører og andre som lægger et stort
arbejde i klubben og dermed tiltrækker nye medlemmer.
Bestyrelsens forslag for 2016 vedtages. Det blev desuden vedtaget at bestyrelsen skal
udarbejde forslag til kontingentstigning næste år.

7.

Behandling af rettidigt fremsendte forslag
a.

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

b.

Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

8.

Valg til bestyrelsen
a.

Valg til bestyrelsen.
i.

Claus Andresen, Helle Randrup Larsen og Margot Martín Lara sidder et år mere.

ii.

Thomas Eriksen og Peter Sørensen er på valg og genopstiller begge.
Thomas Eriksen og Peter Sørensen blev genvalgt.

9.

b.

Valg af bestyrelsessuppleant.
Mikael Jørgensen er genvalgt som bestyrelsessuppleant.

c.

Valg af revisor.
Allan Pedersen er genvalgt som revisor

d.

Valg af revisorsuppleant.
Mikael Vesterlund er genvalgt som revisorsuppleant.

Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg
a.

Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
Kiwin Christiansen har tilmeldt sig til instruktørudvalget ved generalforsamlingen.
Orla og Olav fortsætter i bådhusudvalg.
Festudvalg blev genvalgt, Jeff, Margit og Antonio.
Turudvalg fortsætter, Kaj, Peter, Allan, John og Helle.

10. Eventuelt
Der var spørgsmål om hvad der evt. kunne gøres for at få flere unge medlemmer. Henrik
nævnte at det har været forsøgt at skabe aktiviteter for unge, uden den store tilslutning. Der
var enighed om at klubben er en klub der appellerer mere til modne medlemmer, og at de
nuværende aktiviteter er for kedelige for den yngre generation.
Desuden har det været overvejet at holde kajakpoloarrangementer oftere, som evt. også
kunne tiltrække unge medlemmer.
Nye medlemmer i øvrigt: Visitkort medbringes til arrangement på museet. Det forventes at
klubben igen i år deltager ved havnens dag, hvilket også kan tiltrække nye medlemmer.
Der var forslag om at indkøbe abonnement til bruseniche. Der blev gjort opmærksom på at
man fortsat kan tanke sit eget kort op.
Der mødte 19 deltagere op til generalforsamlingen.

