Referat fra ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub
Mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00 på Hou Skole

1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Henrik Sønderstrup
Referent: Finn Haugaard Jacobsen
Henrik bemærkede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til Hou Kajak Klubs
vedtægter og derfor lovlig og beslutningsdygtig.

2.

Bestyrelsens beretning
v. Helle Randrup, formand
Årets aktiviteter:
Kajakpolo i Vandhalla.
3 svømmehalsarrangementer med rigtig god deltagelse.
11 kursister fulgte kursus i foråret, alle bestod prøven og blev senere frigivet.
Klubben deltog igen ved Havnens dag i Hou.
Klubben deltog ved Odder Museums efterårsdag, fin eftermiddag med børn i kajakkerne.
9 fælles ture, samt standerhejsning og standerstrygning.
Optælling af km på ro kort, viste igen at der sejles et gennemsnit på over 100 km.
Beretningen blev godkendt.

3.

Evt. beretninger fra udvalg
a.

Instruktørudvalg.
v. Thomas Eriksen:
Et godt kursusforløb i 2016, selvom Thomas ikke var så meget involveret i sagerne på
vandet.
Instruktøruddannelse i marts 2016, med fokus på redninger og pædagogiske værktøjer.
Der blev lagt op til en gennemgang af reglerne for vinterroer, således at et erhvervet vinter
bevis måske ikke er evigt gældende. Der var diskussion om vinter bevis og øvelserne
eventuelt skulle gennemgås inden vinter sæsonen eller oftere. Der vil tilgå medlemmerne
nærmere om dette.

Nye instruktører er velkomne, klubben betaler instruktøruddannelse
Kiwin Christiansen og Finn Haugaard Jacobsen er skrevet på tilmeldings listen
Ingen pagajsnit 2017, men der er træ på lager til evt. kursus næste år.

b.

Båd og husudvalg.
v. bestyrelsen:
Der er planer om salg 1 – 2 kajakker og tilsvarende køb af kajakker.
Igen besked til Orla, såfremt der er behov for reparation af kajakker.
Der forventes køb af nye og bedre sprayskørter.
Kaj Boisen har opdateret traileren, så den har fået et bedre kajakstativ - TAK.

c.

Festudvalg.
De to udvalgs medlemmer har valgt og trække, så der er behov for to – tre nye
Ingen meldte sig til jobbet – Helle skrive ud til medlemmerne.

d.

4.

Tur og aktivitetsudvalg.
v. Helle Randrup
Helle gjorde rede for fælles ture i 2016 og den nye turkalender for 2017 blev omdelt på
mødet.
Interesserede deltagere til turudvalg kunne melde sig til Helle og den tog Ellen Lindblad
og blev nyt udvalgsmedlem.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
v/ Peter Sørensen fremlagde regnskabet i Claus Andreasen fravær
Tilskud for 2016 udbetales i 2017. 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. og udbetales et bagud Således også i år
Der er et overskud i klubben på kr. 20.356
Næste års husleje forventes at stige til 49.000 kr. da vi pt. Ligger nummer et til en garage /
lokale mere.
Kortprinter, der printes samtidig medlemskort for museumsforeningen, for hurtigere at få
indtjent omkostningen.
Der nu 81 medlemmer i Hou kajak klub.
Det blev bemærket at nøgle depositum nu optræder både som aktiv og passiv. Da beløbet jo
faktisk skyldes til nøgleholder.
Regnskabet blev godkendt.

5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år
v/ Peter Sørensen
Ingen store ændringer i budget for 2017 ift. budget for 2016.
Der lagt op til kontingent stigning, som følge af mulig ekstra lokale og leje heraf.

Budgettet blev godkendt.

6.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer
a.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves i henhold til budgettet.
Forslag fra Kai om at bådleje skulle stige fremfor at hæve kontingenterne. 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.
Efter en god debat, blev forslaget om øgede kontingenter trukket af bestyrelsen, da man
endnu ikke har fået tilsagn om det ekstra lokale og der med heller ikke den budgetterede
ekstra husleje
Bestyrelsens forslag for 2017 blev vedtaget.

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.

9.

Valg til bestyrelsen.
i.

Thomas Eriksen og Peter Sørensen sidder et år mere.

ii.

Claus Andreasen, Helle R Larsen og Margot Martin Lara er på valg og genopstiller
Claus Andreasen har dog valgt at trække sig pga. sygdom
Ellen Lindblad stillede op.
Helle R Larsen, Margot Martin Lara og Ellen Lindblad blev valgt.

b.

Valg af bestyrelsessuppleant.
Kai Boiesen blev valgt som bestyrelsessuppleant.

c.

Valg af revisor.
Allan Pedersen er genvalgt som revisor

d.

Valg af revisorsuppleant.
Finn Haugaard Jacobsen blev valgt som revisorsuppleant.

Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg
a.

Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
Orla og Olav fortsætter i bådhusudvalg.
Festudvalg – mangler medlemmer.
Turudvalg fortsætter, Kaj, Peter, Allan, John, Ellen og Helle.

10. Eventuelt
Under eventuelt fremviste Margot og Thomas den nye app Rokort.dk g hjemmesiden for
samme, https://www.rokort.dk
Det er meningen, at det skal erstatte de gamle papirkort i bådehuset.
Der bliver opstillet skærm og EDB, således at man kan tilgå hjemmesiden i bådehuset og
planlægge / booke en kajak og lægge en kajaksejlads.
Det vil ligeledes være muligt at planlægge en aktivitetstur for flere medlemmer.
Der er tilknyttet en app til Rokort.dk, således at man hjemme har de samme muligheder for, at
planlægge og udfører booking af ture og kajakker både over PC og mobil.
Ifølge gennemgang af Margot og Thomas virker systemet nemt og let tilgængeligt at bruge og
finde rundt i. Claus Andreasen havde allerede lagt en del oplysninger ind i systemet, så alle
medlemmer og langt de fleste kajakker var allerede at finde under Hou Kajak Klub.
Bestyrelsen vil dog skrive ud til alle medlemmer om produktet og ”log in” på hjemmesiden –
super spændende.
Der er tilmeldt 20 kursister til ro kursus i april.
Der deltog 13 medlemmer på generalforsamlingen.
/Ref. Finn

