Referat fra Generalforsamlingen i Hou Kajakklub onsdag den 24.2.2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Hou Kajak Klub
Onsdag den 24. februar 2010 kl. 19.00 på
Hou Skole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Evt. beretninger fra udvalg
a. Instruktørudvalg
b. Husudvalg
c. Festudvalg
d. Turudvalg
e. Bådudvalg
f. Arbejdsgruppen til fremtidige udvidelsesmuligheder af klubben
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 ikke ændres.
6. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
7. Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
a. Forslag skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før.
8. Valg til bestyrelsen
a. Valg til bestyrelsen
i. Orla Rasmussen og Thomas Eriksen er på valg, begge genopstiller
b.
c.
d.
e.

Valg af bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg
i.
Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.

9. Eventuelt
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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HOU KAJAK KLUB ONSDAG DEN 24. FEBRUAR 2010
KL. 19.00 PÅ HOU SKOLE.
1.

Valg af dirigent.
Michael Jørgensen blev foreslået og modtog valget.
Generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt – for 3 uger og 1 dag siden.

1.

Bestyrelsens beretning.
Orla bød velkommen og snakkede lidt om roaftener m.m. Der har ikke været så stor opbakning
til arrangementer, men der er ofte folk, som er ude at ro.
2’er kajakken ligger og samler støv. Den er ellers ok.
Den 23. marts kl. 19.00 vil Stefan Gerber tegne og fortælle om brugen af kompas m.m.

2.

Beretninger fra diverse udvalg

THOMAS FRA INSTRUKTØR-UDVALGET:


20 kursister kom igennem i 2009. Regner med at det samme sker i år.
Tak til Claus, som har kørt mange kursister igennem – specielt sidste år havde han et godt
hold sammen med Henrik Sønderstrup.
Der har i flere omgange været snakket om DGI og DKF. Vi er frigivet efter DKF’s regler. Der
er noget nyt på vej i DGI, så man fremover vil kunne gå fra selv at være frigivet roer til at
blive hjælpe-instruktør.
Til den årlige dag med genopfriskning af makkerredning kom der kun én ud over
instruktøren. Måske skal der gøres noget mere ud af dette i 2010
Der har været nogle gode dage i svømmehallen – desværre var der et par afbud pga.
sygdom.
Næste gang er søndag den 7. marts, og desuden søndag den 11. april. Helle tager kage
med den 7.3.

ORLA FRA HUS-UDVALGET:


Der er ikke sket noget med huset det sidste år. Det er blevet mere besværligt at parkere pga.
bommen, som er sat op. Sidst på sæsonen blev det besluttet, at bommen skal være åben på
roaftener. Havnefogeden er positiv over for os, og der bliver måske udstedt flere kort til
klubben
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ORLA FRA FEST-UDVALGET:


Der har ikke været noget ud over standerhejsning og standerstrygning. Vi havde en rigtig
hyggelig dag og aften i forbindelse med standerstrygningen.

HENRIK SØNDERSTRUP FRA TUR-UDVALGET:


Der har ikke været ret stor tilslutning til de annoncerede ture. Dagsturene har måske været
ok mht. tilslutning – weekendturene er ikke blevet til noget.
Henrik efterlyser at få noget at vide om folks holdninger til dette.
Claus mener, at der måske er for mange ture. Foreslår at der er nogle faste årlige ture, som
man kender til på forhånd. Derudover kan det være mere spontant, som f.eks. en aftentur til
Solbjerg Sø.
Helle: Hjarnøe-turen var en succes.
Thomas: Det er nok nødvendigt at sende huskemail’s ud 1 måned før og 2 uger før
aktiviteten/turen.

ORLA FRA BÅD-UDVALGET:


Der blev købt 2 kajakker i 2009 inkl. 2’eren.

DANNY FRA ARBEJDSGRUPPEN TIL FREMTIDIGE UDVIDELSESMULIGHEDER AF KLUBBEN:


Egmont er ikke afvisende mht. et evt. samarbejde om et klubhus, bro m.m. Det er dog ikke
nu, da de p.t. bruger al deres tid og kræfter på svømmehallen, som de er ved at skulle have
bygget.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet er vedhæftet.
Udvalgte forklaringer til regnskabet:


Mikael Vesterlund delte regnskabet ud. Henrik Sønderstrup har, som revisor godkendt det.
Regnskabet vedhæftes som Bilag 1

I 2006 var vi 51 aktive medlemmer – heraf 0 under 25 år.
I 2007 var vi 83 aktive medlemmer – heraf 13 under 25 år.
I 2008 var vi 94 aktive medlemmer – heraf 17 under 25 år.
I 2009 var vi 85 aktive medlemmer – heraf 17 under 25 år.
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Der blev foreslået, at kajakkerne fastsættes med en værdi – som klubbens aktiver.
Det regnskab, vi hidtil har haft, er et rent driftsregnskab. Det kunne dog være en god idé
fremover at værdisætte klubben, således at både pengene i banken samt værdien af kajakker og
trailer fremgår. Bestyrelsen ser nærmere på dette.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.


Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 ikke ændres.
Sidste år blev kontingentet også drøftet – da besluttede vi at sætte gebyret for
frigivelseskurser op.
Der blev drøftet, om at lejen af klubhuset måske vil stige. Søren (formand for havnens
bestyrelse) har givet udtryk for, at vi jo ikke betaler ret meget for huset. Samtidig virker han
dog positiv stemt over for os.
Med i lejen af huset er også brugen af klubhuset på alm. roaftener. Da vi ikke har brugt det
ret meget, har vi hidtil ikke skulle betale ekstra for dette.
Kontingentet fortsætter uændret med 800 kr. pr. medlem.
Den problemstilling tager vi op, hvis den opstår.
Stiger huslejen, så må problemet behandles når/hvis det opstår.
Familiekontingent betyder, at medlemmers børn under 25 år kan være medlemmer for 100
kr. pr. barn.

5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
Anslåede udgifter fremgår af det vedhæftede Bilag 2
Indkøb af nye kajakker.

6.

Behandling af rettidigt fremsendt forslag


”Indkøb af min. 2 trækvogne til kajakker, så man kan sætte kajakker i fra Norstranden, når
vinden er hård ved indsejlingen til havnen.

Sonja, Jeff og Jette”

Der var bred enighed om, at det er en god idé at købe et par vogne.
En Ekla-vogn koster ca. 400 kr.


”Indkøb af flere havkajakker af typen Tempest 170. Vi er seks, som gerne ror sammen, og vi
”kæmper” om de få gode og rummelige havkajakker, mens vi kan se, at mange turkajakker
Sonja, Jeff og Jette”

ligger ubenyttede hen.
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Bestyrelsen har i forvejen snakket om at købe 1 Tempest 170 og 1 Tempest 165
Der skal desuden sælges 1 af de ældre kajakker.
Der blev spurgt, om klubben er ved at ændre status til at være en ren havkajakklub – det er ikke
hensigten
De indkomne forslag trækkes tilbage, og bestyrelsen får til opgave at tage stilling til, hvad der
skal indkøbes.

7.

Valg til bestyrelse og diverse udvalg
a.

Bestyrelse: Danny, Bjørn og Mikael Vesterlund fortsætter efter 1 år i bestyrelsen.
Orla og Thomas genopstiller begge. Begge blev genvalgt.
Sonja Top har været suppleant i et år. Genopstiller og fortsætter.
Henrik genopstillede som revisor – og blev valgt. Allan fortsætter som revisorsuppleant.

Det blev besluttet, at de enkelte udvalg mødes og selv foreslår, hvad der skal ligge i deres
arbejde. Der skal desuden være en tovholder i hvert udvalg.
Bestyrelsen skal efterfølgende godkende udvalgenes udkast.
b.

Hus– og materieludvalg: Orla, Michael Jørgensen, Lars Grønlund og Henrik. Finder selv en
tovholder.

c.

Festudvalg: Lene Mouritsen, Bente og Helle. Finder selv en tovholder.
Står for Standerhejsning og standerstrygning og evt. andre festligheder.

d.

Turudvalg: Danny, John, Henrik, Sonja, Allan og Helle R Larsen. Henrik er tovholder.

e.

Instruktørudvalg: Allan, Thomas, Danny, Henrik og Orla. Thomas er tovholder.
Johs er interesseret i evt. at blive instruktør – vil læse om det.
Sonja og Helle er interesserede i at blive hjælpeinstruktører. Instruktørerne kontakter dem.

f.

Ungdomsudvalg: Thomas og Danny. Danny er tovholder.
Det har været svært at fastholde de unge. Forrige år startede der 6 – til slut på sæsonen
var der én tilbage.
Der er forskellige holdninger til / tro på, om kajakklubben er noget for ungdommen, men
skal der være en ungdomsafdeling, kræver det under alle omstændigheder, at der er
nogen, der har lyst til at lave det arbejde, der skal til for at fastholde dem. Skal de være i
klubben, så skal der være nogen, der kan tage sig af dem som instruktør og til at ro
sammen med dem.
Johs vil gerne sammen med en instruktør tage på en skole og fortælle om klubben.
Skovbakkeskolen har tidligere haft en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor de har været
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ude at ro. Vi kunne evt. invitere dem til en sådan dag, så de får smagt på det.
Vi kan konkludere, at det kræver ressourcer – så hele medlemsskaren skal måske
spørges, om der er nogen, der vil tage sig af det.
Måske kunne vi samarbejde med HMI.
Skal der blive noget ud af det, så skal der nok også kræves noget af forældrene.
g.

Aktivitetsudvalg: Danny (på lavt blus), Bjørn, Kirsten J Nielsen, Mikael Vesterlund, Olav,
Birgit og Helle R Larsen. Bjørn er tovholder.
Sørger for der altid er én til stede på roaftener.

h.

Webudvalg: Thomas, Sidsel og Jørgen Staal Larsen (Helles mand)
Orla har snakket med Jørgen, som gerne vil forsøge sig med at lave en ny hjemmeside.
Han har lavet hjemmesider for flere andre.
Det handler om at få en ny hjemmeside op at køre – derefter skal der være én, der
brænder for det, som kan vedligeholde den. Dette vil Jørgen også gerne tage sig af.
Der skal laves en forretningsorden mellem udvalg og bestyrelse for, hvordan webudvalget
skal arbejde – og hvem, der skal tage sig af hvad.

8.

Evt.
Der var store roser til klubben for at være et rigtig dejligt sted at være medlem.
Der var lidt debat om klubbens regler og forretningsorden.
Det skal der ses på i bestyrelsen – så der kommer til at ligge en forretningsorden.
Der kan evt. tages kontakt til DKF med henblik på at få udfærdiget disse.

Referent: Sidsel M Rasmussen
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Bilag 1
Resultatopgørelse for perioden 1.1.2009 - 31.12.2009
2009

2008

kr.

kr.

Indtægter
Seniorkontingent
Juniorkontingent
Passivkontingent
Bådplads
Instrukstionsgebyr
Nøgledepositum
Sponsorater og tilskud
Fællesarrangementer
Renteindtægter
Diverse indtægter
Indtægter i alt.

54.400,00
2.400,00
250,00
4.400,00
10.400,00
2.800,00
11.004,00
0,00
96,91
0,00
85.750,91

60.800,00
1.500,00
0,00
4.800,00
8.000,00
1.200,00
7.895,00
0,00
532,92
17.200,00
101.927,92

Udgifter
Kontingent til DGI
Kontingent til DKF
Kørsel
Kurser
Kontorhold
Instruktørhjælp
Administration
Forsikringer
Fælles arrangementer
Kajakker
Materiel
Bådhus
Slæbested
Gaver
Diverse Udgifter
EPP-beviser
Renteudgifter
Udgifter i alt

570,00
10.400,00
0,00
1.000,00
256,95
0,00
1.237,50
4.336,00
3.460,50
23.596,00
3.756,50
6.825,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
57.038,45

464,00
9.200,00
988,64
5.963,80
888,76
0,00
1.562,50
4.157,00
5.180,25
9.700,00
13.524,05
7.460,00
1.550,00
0,00
109,08
550,00
0,00
61.298,08

Årets resultat

28.712,46

40.629,84
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Balance pr. 31.12.2009

Aktiver
31.12.2009
kr.

31.12.2008
kr.

Nordea 1944 8969 475 678
Kontantbeholding

66.252,11
0,00

42.472,68
0,00

Nøgledepositum - 1944 5908 882 581

14.818,03

12.000,00

Aktiver i alt

81.070,14

54.472,68

81.070,14

52.357,68

Skyldig DKF
Kørselspenge
Anden gæld

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2.115,00

Passiver i alt

81.070,14

54.472,68

Passiver
Egenkapital, primo
Årets resultat

52.357,68
28.712,46

Skyldige omkostninger:
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Bilag 2

Budget for Hou Kajak Klub 2010
Indtægter

Medl.

Kont.

80

800

64.400,00

1

250

250,00

Kontingent

Aktive

Kontingent

Passive

Kontingent

Junior

Kontingent

Juniorfamilie

12

100

1.200,00

Instruktionsgebyr

Senior

20

400

8.000,00

Instruktionsgebyr

Junior

400

200

Indtægter ved klubarrangementer
Sponsor indtægter
Indtægter i alt

73.850,00

Udgifter
DGI - Kontingent

600,00

DKF - Kontingent

9.200,00

Husleje + slæbested

10.000,00

Forsikring

4.500,00

Porto, administration
Udgifter til grundinstruktion (svømmehal)

1.000,00
1.600,00

Kursusudgifter uddannelse af instruktører

6.000,00

Klubarrangementer

7.000,00

Indkøb af ungdomsudstyr
Diverse udgifter

6.000,00
5.000,00

Udgifter vedr, indretning af bådhus

3.000,00

Udgifter i alt

53.900,00

Resultat

19.950,00
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