Referat fra ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub
Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i Klubhuset, Hou Havn

Der mødte 12 deltagere op til generalforsamlingen.

1.

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

2.

Bestyrelsens beretning
v. Helle Randrup, formand
Helle startede med at byde velkommen til havnens klubhus, som det er intentionen at bruge
meget mere end vi har gjort hidtil.
Klubben har i øjeblikket 74 registrerede medlemmer, 43 mænd og 31 kvinder.
I 2017 havde vi gode eftermiddage i svømmehallen med fin deltagelse, inkl. en eftermiddag
med introduktion for kursister.
11 kursister fulgte kursus i foråret. Alle bestod prøven og blev frigivet.
3 roere tog vinterprøve. I det kommende år vil vinterprøve blive annonceret på Rokort.dk.
Det elektroniske Rokort.dk er blevet taget godt imod og de manuelt udfyldte rokort fjernes nu
fra klubhuset. Helle opbevarer dem en tid endnu, i tilfælde af at nogen ønsker at få dem. I
Rokort.dk under statistikker kan man se at vi sidste år tilsammen roede 9500 km og i
september toppede vi med 1700 km. Alle medlemmer opfordres til at lægge ture op i
Rokort.dk, som også meget gerne må være korte ture alle kan deltage i.
Finn og Kiwin har været på klubinstruktør kursus.
Vi havde 11 arrangementer, fællesture til forskellige steder i landet. Klubben deltog desuden
ved Havnens dag.
3 medlemmer hjalp museet med at være hjælpeinstruktører på ture i Norsminde Fjord.
2017 blev sluttet af med en spansk inspireret standerstrygningsfest.

Lige før nytår fik vi besked om at vi har fået et ekstra bådhus.
Beretningen blev godkendt.
3.

Evt. beretninger fra udvalg
a.

Instruktørudvalg, v. Thomas Eriksen:
2 frigivelseskurser i 2017.
Foreløbig er der 9 tilmeldte til frigivelseskursus i 2018.
Finn Haugaard Jacobsen og Kiwin Christiansen skal på havkajakinstruktør kursus.
Henrik Skovbjerg Pedersen og Claus Andreasen skal på klubinstruktørkursus.

b.

Båd og husudvalg, v. Orla Rasmussen:
Kai og Orla er i gang med indretning af det nye bådhus. Der bliver lavet plads til 12
kajakker mere, heraf 8 i det gamle klubhus og 4 i det nye. Det nye hus bliver færdigt inden
standerhejsning. Orla og Kai melder ud hvis der er behov for ekstra hænder.
Bestyrelsen har indkøbt 3 nye kajakker for i alt 18.000,- kr., ifm. at kommunen gav tilskud
hertil. Orla bemærkede at bådudvalget burde have været involveret i dette.

c.

Festudvalg:
Der var ingen deltagere fra festudvalget på generalforsamlingen.

d.

Tur og aktivitetsudvalg,.
v. Helle Randrup:
Turkalender for 2018 blev omdelt.
Der har i 2018 kun været planlagt 2 svømmehalsarrangementer, hvor det første blev aflyst
pga. sygdom. Det har været omstændeligt at booke tid i svømmehallen og klubben har
ikke kunnet få tildelt flere tider. Det er allerede nu forsøgt at booke for næste år, dog er
der foreløbig ikke modtaget svar. Der blev spurgt om flere tider evt. kunne opnås gennem
samarbejde med andre klubber. Det vil blive overvejet.
Kajakpolo har været afholdt i Vandhalla med succes. Hvis der også næste gang er stor
tilslutning, kan det overvejes at booke flere kajakpoloarrangementer næste vinter.
Pagajsnit bliver ikke afholdt i 2018, men det er intentionen at holde nyt kursus næste
vinter.

4.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
v/ Peter Eik Sørensen
Årsregnskab for 2017 blev omdelt og gennemgået.
Årets resultat er stort ift. forrige år, hvilket især skyldes højere indtægt da det kommunale

tilskud var på 51.921,- kr., mens tilskuddet i 2016 var 15.546,- kr. Samtidig var udgifterne
lavere i 2017, ift. året før.
Udgift til Administration, IT, annoncer var i 2017 betydeligt højere end i 2016, pga. etablering
af elektronisk rokort.
Klubben betaler bro, færger og tilladelser til at ro ifm. fællesture. Alle, dvs. også andre end
turudvalget, er velkomne til at arrangere fællesture, hvor klubben betaler disse udgifter.
Regnskabet blev godkendt .
Kai foreslog at budgettal for det netop overståede regnskabsår er med i regnskabet, så det er
muligt at sammenligne med de realiserede tal.
5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år
v/ Peter Eik Sørensen
Budget for 2018 blev omdelt og gennemgået. Der står 2017 i overskriften, men det er
naturligvis en trykfejl. Budgettet er for 2018.
Der er budgetteret med et underskud på 49.640,- kr. i 2018. Baggrunden herfor er at
overskuddet i 2017 var meget højt og at der er budgetteret en engangsudgift på 25.000,- kr. til
indretning af nyt bådhus. Desuden er der indkøbt kajakker i 2018.
Budgettet blev godkendt

6.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer
a.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes i 2018.
Bestyrelsens forslag for 2018 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.

Valg til bestyrelsen.
i.

Helle Randrup Larsen, Ellen Gerd Lindblad og Margot Martín Lara sidder et år
mere.

ii.

9.

Thomas Eriksen genopstillede ikke.
Peter Sørensen genopstillede og blev genvalgt.
Allan Petersen stillede op og blev valgt ind i bestyrelsen.

b.

Valg af bestyrelsessuppleant.
Kai Boisen afgår som bestyrelsessuppleant.
Thomas Eriksen blev valgt som bestyrelsessuppleant.

c.

Valg af revisor.
Allan Pedersen afgår som revisor.
Finn Haugaard Jacobsen blev valgt som revisor.

d.

Valg af revisorsuppleant.
Finn Haugaard Jacobsen afgår som revisorsuppleant.
Kai Boisen blev valgt som revisorsuppleant.

Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg
a.

Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
Thomas er tovholder for instruktørudvalget
Kai er tovholder for bådhusudvalg og Thomas vil gerne hjælpe til.
Helle er tovholder for festudvalg.
Turudvalg fortsætter: Kai, Peter, Allan, Thomas, John, Helle og Ellen

b.

Der var bemærkning om at vi normalt ikke har valg til tillidsposterne på generalforsamling,
derfor skal overskriften rettes i dagsordenen til næste års generalforsamling.

Eventuelt
Standerhejsning:
Der er fælles standerhejsning på havnen 23. marts 2018 kl. 17:00, hvor vi også kan deltage
(se program og tilmelding på havnens hjemmeside). I år holdes vores egen standerhejsning
som planlagt 7. april 2018. Bestyrelsen vil tage stilling til om vi fremover skal flytte vores
standerhejsning til samme dato som havnens.
Sikkerhedsbestemmelser og vinterfrigivelse:
Bestyrelsen er i gang med at revidere sikkerhedsbestemmelser og har intention om at
stramme lidt op på vinterfrigivelse. Bestemmelser kommer på skrift og offentliggøres når de er
klar. Det forsøges at skabe et regelsæt der giver mening i alle situationer, for så vidt muligt at
undgå særregler og dispensationer.
Der vinterfrigives til at bruge klubbens udstyr, da klubben ikke har noget at skulle have sagt ift.
roere som benytter eget udstyr. Arrangører af vinterture (der som udgangspunkt ikke er
klubture) har dog altid ret til at stille krav til deltagerne.
Bestyrelsens foreløbige tanker om at frigivelse til vinterroning skal omfatte forpligtelse til at
møde op på 2 roaftener i oktober (kursus) forud for vinterprøve og at man ikke skal kunne stille
op til vinterprøve den første sæson man er frigivet, blev kort diskuteret. Tilbagemelding her var
at der kan være nye roere som er meget kvalificerede, som det vil være ærgerligt ikke at
kunne frigive. Her kunne det evt. være en instruktør som indstiller medlemmet til vinterprøve.
Nye roere som er frigivet inden de melder sig ind, skal vise at de har de krævede færdigheder.
Ift. vinterfrigivelse af roere fra andre klubber er der i dag ingen regler.

Forsikringsspørgsmål vedr. transport:
Der blev spurgt om private kajakker og udstyr er dækket af klubbens forsikring og Claus
svarede at forsikringen ikke skelner mellem om kajakker og udstyr er privat- eller klubejet.
Forsikringen dækker brand, tyveri og vandskade, ifm. pludselig, udefrakommende øjeblikkelig
virkende årsag.
Førstehjælpskursus:
Førstehjælpskursus taget af instruktører og enkelte øvrige medlemmer, skal fornyes til
efteråret. Orla kontakter redderen, som har undervist tidligere.
Dokumentation:
Referat fra generalforsamling skal publiceres på klubbens hjemmeside.
Det skal sikres at øvrige dokumenter på klubbens hjemmeside er seneste version. Bestyrelsen
sikrer at dette er tilfældet.

