Referat fra ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub
Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00. Der var 16 fremmødte.
Dagsorden
1.

Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Kai
Referent: Alice Christiansen
Dirigenten kunne bekræfte at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket efter reglerne.

2.

Bestyrelsens beretning.
v/ Helle Randrup, formand
Helle bød velkommen med kort beretning om
nogle af de ting der er sket i 2018.
Medlemstallet kom op på 76.
Rokort.dk virker godt rigtig godt og bliver flittigt brugt.
I 2018 blev der roet 11.620 km, disse blev roet af 61 medlemmer og 8 gæste roer, super flot
resultat.
Til information er der i 2019 allerede (til d.d.) sejlet 282 km.
2018 startede med kajakpolo i Vandhalla, en sjov men hård fornøjelse.
Leg i svømmehallen, med træning af redninger og rul, trak fuldt hus.
Der var standerhejsning først i april og i løbet af året havde vi 15 forskellige ture af forskellige
længder og sværhedsgrader. Der har været god tilslutning hele året igennem.
Vores nye bådhus blev indviet og er til stor glæde for os alle sammen, Husudvalget sørger for
nye tiltag og små forbedringer.
2 kursisthold startede op i april, med meget aktive nye medlemmer, stor glæde at opleve deres
glæde og tryghed med vores dygtige instruktører og klubinstruktører.
I 2018 blev Claus og Henrik uddannet til klubinstruktører. Og samtidig blev Kiwin og Finn
færdige med 1. del af uddannelsen til havkajak instruktører, de bliver færdige med sidste del i
2019. Så er vi godt dækket ind et par år frem.
Der var 5 instruktører som hjalp Museet i forbindelse med ture på Norsminde fjord.
På havnens dag var vi klar, desværre var der ikke så mange fremmødte, men det var alt i alt
en hyggelig dag.
Der blev udklækket nye vinterroer i 2018.
Sæsonen blev afsluttet med en italiensk inspireret fest i dunkel belysning og udekøkken i røg
og damp, en rigtig dejlig aften.

3.

Evt. beretninger fra udvalg.
a.

Instruktørudvalg.
Intet

b.

Båd og husudvalg.
Kai orienterer at alt går godt. Lys laves hurtigst muligt af Henrik.
Man opfordres til at melde hvis der er grej der går i stykker (skrives på mail til Kaj)

c.

Festudvalg.
Intet at berette

d.

Tur og aktivitetsudvalg.
Rigtigt godt år, med mange aktiviteter, der har været både lange og korte ture, med stor
succes.
Tilmelding til næste års ture er ændret så man først kan tilmelde sig 3 uger før turstart.
Ændringen er lavet for, at der ikke er for mange der ikke møder frem (har glemt at de har
tilmeldt sig). Datoer for ture kan stadig ses på hjemmesiden i god tid.

4.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
v/ Peter Eik Sørensen
Årsregnskab for 2018 blev omdelt og gennemgået.
Indtægter ca. 7000 over budget, mht. udgifter så er der brugt flere penge på kurser end
budgetteret.
Indkøb af kajakker er lidt højere end budget. (tilskud var modtaget året før)
Husleje er steget en del pga. nyt rum. Tilskuddet kommer først næste år, da man altid kigger
på huslejen det foregående år, når tilskud skal beregnes.
Indretning af vores nye bådhus, er blevet lavet for kun 6.000,- mod forventet 25.000,-.
Nøgledepositum konto er lukket, dette kan ses ved at der er hævet 9.600,- på kontoen.
Regnskab godkendt

5.

Kassereren fremlagde budgettet for det kommende år.
Indtægter 118.000,Udgifter 118.300,Budget godkendt

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Uændret kontingentstørrelse, godkendt af generalforsamlingen
Hvad betyder det at man er gæste roer? En gæste roer er en roer som har medlemskab i en
anden kajakklub.
Hvad er et passivt medlem? det er en tidligere aktiv roer, som ikke længere roer.
Bestyrelsen laver en skrivelse, hvor man kan se de aktuelle priser. Hvad skal man være
medlem af for at være gæste roer? Dette uddybes af bestyrelsen.

Takstblad vedlægges næste år, ved indkaldelse til generalforsamling

6.

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

7.

Forslag fra bestyrelsen
Justering af vedtægterne. Reviderede vedtægter blev delt ud.
§ 3 Hvorfor er aldersgrænser ændret? Ændring til 16 år er sket for at man er fri for indhentning
af børneattester. Ikke frigivet ændret til under 18 år, dette er sket for at ansvaret ligger hos
forældre eller værge.
§ 4 stk. 3, udgår
§6 stk. 1 der står ikke længere dato for betaling? Teksten rettes tilbage til den gamle tekst.
§8 stk. 2 ’Valg til bestyrelsen’ § rettes til 10
§13 rettes tilbage til oprindelige
Ovenstående ændringer blev godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen.
Skal vedtægter godkendes af DGI? Bestyrelsen undersøger dette. Resultatet bliver fremlagt
ved næste generalforsamling.

8.

Valg til bestyrelsen.
a.

Valg til bestyrelsen.
Ellen Gerd Lindblad og Helle R Larsen blev genvalgt
Alice Christiansen blev valgt ind.

9.

b.

Genvalg af bestyrelsessuppleant. (Kai)

c.

Genvalg af revisor (Finn)

d.

Valg af revisorsuppleant. (Kai)

Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg.
a.

Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
Tovholder for instruktørudvalget er: Thomas
Tovholder for bådhusudvalg: Kai og Orla
Tovholder for festudvalg: Helle, Helle J. og Alice
Turudvalget fortsætter: Kai, Peter, Allan, John, Ellen, Helle og Finn

b.

Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden
generalforsamlingen.
Formanden havde ikke modtaget nogen beskeder.

10. Eventuelt.
Intet under eventuelt.

Dato

Dirigentens underskrift

