Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou
Kajak Klub onsdag den 25. februar 2009 kl. 19.00
på Hou Skole.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Evt. beretninger fra udvalg
a. Husudvalget
b. Festudvalget
c. Turudvalget
d. Bådudvalget
e. Instruktørudvalg
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
a. Bestyrelsen ønsker at debattere en kontingentforhøjelse i 2010 på kr. 200,- for
at imødekomme fremtidige udgifter.
6. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
7. Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
8. Valg til bestyrelsen
a. Valg til bestyrelsen
Allan Petersen, Danny Skaade og Anita Jørgensen er på valg. Danny
genopstiller.
b. Valg af bestyrelsessuppleant.
c. Valg af revisor.
d. Valg af revisorsuppleant.
e. Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg
i. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
9. Eventuelt

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HOU KAJAK KLUB ONSDAG DEN 25. FEBRUAR 2009
KL. 19.00 PÅ HOU SKOLE.
1.

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

2.

Bestyrelsens beretning.
Orla bød velkommen og nævnte følgende fra Hus-udvalget:
Der er ikke sket nyt vedr. kajakhuset det sidste år, men vi er kommet godt i gang med at bruge
det, og det fungerer fint. Vi skal forsøge, om vi kan komme i gang med at bruge klubhus og
servicebygning noget mere i den kommende sæson.

3.

Beretninger fra diverse udvalg
Anita fra Tur-udvalget:
•

Skanderborg – Ry i maj måned. En del personer med.

•

Tur på Horsens fjord – også mange med. En rigtig fin tur i dejligt vejr.

•

Samsø-turen blev ikke til noget i 2008

•

Tour-de-Odder-kysten var på en flot dag, men kun få deltagere fra klubben.

•

Samme weekend var der arrangeret tur til Det sydfynske øhav – blev aflyst pga. manglende
tilslutning.

•

Kaløvig – Her var der 5 af sted. Det var en lidt hård tur pga. blæst.

•

Løvfaldstur den 25. Oktober. De fire, som deltog, havde en fantastisk flot tur.

•

Tur på Gudenåen med overnatning ved Sminge. En rigtig fin tur, men hård over Juul sø. Der
var 5 med.

•

Genopfriskning af makkerredning forår og efterår – der var for få deltagere, men det var
ellers et par gode arrangementer.

Thomas fra instruktørudvalget:
•

Der var 2 hold kursister i foråret. Frigivelsesprøverne lå efter sommerferien, hvilket var godt
for nogen og skidt for andre. Instruktørerne skal have evalueret på det.

•

Der var teknik-kursus ved Bo Strange i efteråret med et hold om formiddagen og et hold om
eftermiddagen. Det lå lidt for sent på året, men det var et godt kursus.

•

Øvelser i svømmehallen hen over vinteren: Der har været 2 gange og kommer 2 gange
mere. Der er mulighed for at øve redninger, støttetag og rul.

•
4.

Der bliver kajaksnitning i sløjdlokalet på Hou skole, som starter op på onsdag.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet kan ses nederst i
dette dokument.
Udvalgte forklaringer til regnskabet:
•

Der blev i begyndelsen af 2008 solgt 5 kajakker – foranlediget af en tilsvarende anskaffelse i
2007

•

Odder kommune ydede i 2008 tilskud med 5.895,00 kr.

•

Der er købt en turbåd – en Escape

•

Der er købt en kajaktrailer, som vi allerede har haft stor glæde af!

•

Desuden har vi fået en flok veste fra Tryg (Ligger uden for regnskabet).

•

Regnskabet stemmer, og revisoren har skrevet under.

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 kom vi på 94 aktive medlemmer – heraf 17 under 25
Under punktet blev brugen af EPP beviser vendt. Det er en diskussion som evt. kan tages op på
et medlemsmøde. Hvornår kan man med fordel bruge beviset og hvad står de forskellige
niveauer for?
5.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Bestyrelsen ønsker at debattere en evt. forhøjelse af kontingentet med 200 kr. i 2010 for at
imødekomme fremtidige udgifter.
Tanker om fremtiden:
•

Der bliver længere og længere ud af havnen nu, hvor den bygges om til en større Samsøfærge.

•

Der mangler plads til medlemskajakker.

•

Skulle vi evt. satse på på sigt at få et klubhus på Nordstranden – og evt. i en eller anden form
for samarbejde med Egmont.

•

Skal vi i et samarbejde med Egmont, så vil det kræve nogle reglementer for, hvordan grejet
skal behandles.

•

Vi har p.t. et kajakhus og mulighed for at kunne bruge havnens klubhus, men det er
ønskværdigt med nogle bedre faciliteter.

•

Det kunne også være, vi kunne få noget mere plads på havnen?

•

Udvidelse af plads trænger sig på.

•

Vi har 20 klubkajakker og 12 private kajakker i kajakhuset.

•

Der kunne nedsættes en form for støtteforening, som skal arbejde med et evt. nyt klubhus i
en eller anden form. Der vil kunne søges penge hos forskellige fonde.

•

Ved havnens generalforsamling har vi taleret, men ikke stemmeret.

−

Beslutning: Kontingentet for 2009 fortsætter uændret. Prisen for 2010 kan evt. tages op
næste år

•

Det foreslås at hæve gebyret for kurser, da vi oplever, at en del kun er medlemmer, til man
har fået sit kursusbevis.

−

Beslutning: Kursusprisen hæves fra 400 til 800 kr. for seniorer. Bestået prøve giver et EPP2
bevis. Kursusprisen hæves fra 200 til 400 kr. juniorer.

6.

Kassereren fremlægger retningslinjer for, hvad der kan/skal bruges penge på i det kommende år
Tallene kan ses nederst i dette dokument.
Budgettet blev godkendt. Der var en lille debat om, hvorvidt der skulle satses på nye
medlemmer, fastholdelse af de gamle, eller en kombination af begge dele.

7.

Behandling af rettidigt fremsendt forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.

8.

Valg til bestyrelse og diverse udvalg
a.

Bestyrelse: Orla og Thomas har et år endnu i deres valgperiode.
Allan, Anita og Danny er på valg – Danny genopstiller og blev genvalgt.
Bjørn Thøgersen og Michael Vesterlund stiller op til bestyrelsen – de blev begge valgt.
Suppleant til bestyrelsen: Martin Skovbo har været suppleant det sidste et år. Han
genopstiller ikke. Sonja Top opstillede til suppleant – og blev valgt.
Henrik genopstiller som revisor – han blev valgt. Allan bliver revisorsuppleant.

b.

Hus– og materieludvalg: Orla, Claus, Michael Jørgensen og Lars.

c.

Instruktørudvalg: Claus, Allan, Thomas, Danny og Henrik.

d.

Ungdomsudvalg: Allan og Thomas.

e.

Aktivitetsudvalg: Danny, Bjørn, Kirsten J N, Michael Vesterlund, Olav, Henrik og Birgit.

f.

Turudvalg: Anita, Danny, John, Henrik, Sonja, Allan.

g.

Festudvalg: Lene Mouritsen, Bente, Helle og Orla
Står for Standerhejsning og standerstrygning og evt. andre festligheder.

h.

Webudvalg: Thomas, Michael Jørgensen, Sidsel og Claus
P.t. er det kun Claus, som kan lægge billeder ind. Michael og Sidsel skal have lært at
lægge billeder ind – samt lægge dokumenter i biblioteket.
Der mangler at blive lagt referater ind på siden.
Der skal laves en forretningsorden mellem udvalg og bestyrelse for, hvordan webudvalget
skal arbejde – og hvem, der skal tage sig af hvad.

9.

Evt.
Debat:
Vil det være en god idé at nedsætte en arbejdsgruppe til at søge sponsormidler og evt. arbejde
med at finde ud af muligheder i at få et klubhus på Nordstranden.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at arrangere en medlemsaften om klubbens fremtid mht.
klubhus/bådehus, bestående af Danny, Claus og Johs.
Det er vigtigt, at vi sørger for, at bruge de rammer, vi har p.t. optimalt. Det er her, vi p.t. skal have
skabt et miljø.
Der foreslås at holde et medlemsmøde senere, hvor der bliver mulighed for at komme med idéer
og ønsker for fremtiden.
Nogle af de dårligste kajakker skal skiftes ud.
Der er ønsker om nogle små trailere til at trække en kajak på, så man kan slippe for at skulle ud
af havnen i store bølger.
Skal de 2 klubaftener om ugen ændres til én gang om ugen i ydersæsonen? Eller evt. kl. 17
torsdage og kl. 10 søndage.
Det er også en god idé at bruge Mødestedet på Hjemmesiden.
Der er standerhejsning lørdag den 18.4.2009

Referent: Sidsel M Rasmussen

Bilag 1

BESTYRELSE OG UDVALG 2009

BESTYRELSE

AKTIVITETSUDVALG:

Orla Rasmussen
Thomas Eriksen
Danny Skaade
Bjørn Thøgersen
Mikael Vesterlund
Suppleant: Sonja Top

Danny Skaade
Tovholder
Bjørn Thøgersen
Kirsten Jagd Nielsen
Mikael Vesterlund
Olav Aabo
Henrik Sønderstrup-Jensen
Birgit Damgård Schmidt

HUS- OG MATERIELUDVALG:
Lars Grønlund
Tovholder
Orla Rasmussen
Claus Jensen
Michael Jørgensen

TURUDVALG:
Anita Jørgensen
Tovholder
Danny Skaade
John Korup Petersen
Henrik Sønderstrup-Jensen
Sonja Top

INSTRUKTØRUDVALG:
Thomas Eriksen
Tovholder
Claus Jensen
Allan Petersen
Danny Skaade
Henrik Sønderstrup-Jensen
Orla Rasmussen

FESTUDVALG:
Lene Mouritsen
Bente Christensen
Helle Winther
Orla Rasmussen

UNGDOMSUDVALG:

WEBUDVALG:

Danny Skaade
Thomas Eriksen
Allan Petersen

Thomas Eriksen – Webmaster
Michael Jørgensen – Billeder
Sidsel Rasmussen – Tekster
Claus Jensen – All Round
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Revisionspåtegning
Jeg har revideret årsregnskabet for perioden 1.1.2008 - 31.12.2008 for Hou Kajak Klub

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har
omfattet de revisionshandlinger, som jeg har anset for nødvendige.
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver,
den økonomiske stilling samt resultatet.

Hou, den 14. januar 2009

Henrik Sønderstrup-Jensen
Revisor

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2008 - 31.12.2008
2008

2007

kr.

kr.

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

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

56.000,00
1.200,00
750,00
3.600,00
13.600,00
10.400,00
7.500,00
404,89
0,00
93.454,89

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

464,00
9.200,00
988,64
5.963,80
888,76
1.562,50
4.157,00
5.180,25
5.300,00
9.700,00
13.524,05
7.460,00
1.550,00
109,08
550,00
66.598,08

308,00
4.350,00
0,00
6.420,00
455,00
0,00
3.873,75
4.227,65
0,00
50.000,00
9.490,76
6.616,72
1.400,00
340,00
0,00
87.481,88

Årets resultat

35.329,84

5.973,01

Balance pr. 31.12.2008
Aktiver
31.12.2008
kr.

31.12.2007
kr.

Nordea 1944 8969 475 678
Kontantbeholding
Nøgledepositum - 1944 5908 882 581

42.472,68
0,00
12.000,00

37.995,40
0,00
10.457,44

Aktiver i alt

54.472,68

48.452,84

52.357,68

17.027,84

0,00
0,00
2.115,00

0,00
0,00
31.425,00

54.472,68

48.452,84

Passiver
Egenkapital, primo
Årets resultat
Skyldige omkostninger:
Skyldig DKF
Kørselspenge
Anden gæld
Passiver i alt

17.027,84
35.329,84

Budget for Hou Kajak Klub 2009
Indtægter
Kontingent

Aktive

Kontingent

Passive

Kontingent

Junior
Juniorfamilie

Kontingent
Instruktionsgebyr
Instruktionsgebyr

Medl.

Kont.

80

800

0

250

Senior

400
12
20

Junior

Bådpladsgebyr

64.400,00

100
400

1.200,00
8.000,00

200
10

400

4.000,00

Indtægter ved klubarrangementer
Sponsor
indtægter
Indtægter i alt

77.600,00

Udgifter
DGI - Kontingent

600,00

DKF - Kontingent

10.500,00

Husleje + slæbested

10.000,00

Forsikring

4.500,00

Porto, administration
Udgifter til grundinstruktion (svømmehal)
Kursusudgifter uddannelse af instruktører
Klubarrangementer inkl. svømmehal
Vedligehold
Diverse udgifter
Udgifter i alt

4.000,00
1.600,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
57.200,00

Resultat

20.400,00

