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1.

Valg af dirigent.
Henrrik Søndersttrup blev foreslået – ha
an modtog valget.
v
Gene
eralforsamlingen blev indkaldt retttidigt den 3.2.2011

2.

Bestyyrelsens be
eretning.
Orla bød velkom
mmen og snakkede lidt om det forlløbne år, so
om har ligneet de senere
e år.
har været go
od søgning – især før ssommerferiien.
Der h

3.

Berettninger fra diverse
d
udv
valg
a.

THOMAS FRA INSTRUK
KTØR-UDVALG
GET:
Der har væ
æret nogle rigtig gode hold, og de
er er blevet roet
r
en massse km.
Der er efte
erhånden en masse go
ode instrukttører og hjæ
ælpeinstruktø
ører.
Der snakkkes om, om vi i år skal ”nøjes” med
d 1 nyt hold
d, og så til ggengæld kunne lægge
flere kræftter i, at hold
de udvidede
e kurser for ”gamle” roe
ere.
Helle, som
m har værett hjælpeinsttruktør skal måske på instruktørkuursus i år.
Der har væ
æret nogle gode
g
svøm mehalsarra
angementer, og der er sstadig plads
s på de
kommende søndage.. Næste gan
ng er 13.3.
Orla supplerede med
d, at vi pt. err ca. 100 me
edlemmer – og spørgssmålet er, hvorvidt vi
ønsker at være flere, eller om vi hellere ska
al gøre mere
e for at holdde på nuvæ
ærende
medlemmer.
Danny kun
nne godt tæ
ænke sig at lave weeke
endkursus fo
or viderekom
mne frem fo
or et hold 2

b.

ORLA FRA HUS-OG MA
ATERIEL-UDV
VALGET:
Huset er, som det har været de sidste 3 – 4 år. Lige nu
u ser det ikkke ud til, at der er
f at udvide, men havvnefogeden er gjort opm
mærksom ppå, at vi øns
sker mere
mulighed for
plads.
Helle poin
nterede, at der
d manglerr at blive ryd
ddet op, når folk har væ
æret ude at ro –
herunder at
a hænge veste
v
m.m. rrigtigt på pla
ads – generrelt bør der passes bed
dre på
vores grej!
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c.

ORLA FRA FEST-UDVALGET:
Der deltog ca. 20 medlemmer i standerstrygningsfesten.

d.

HENRIK SØNDERSTRUP FRA TUR-UDVALGET:
Der er arrangeret ture for den kommende sæson – de kan ses på hjemmesiden.
Man har tænkt, at der hvert år kan komme en ny fjord til.
Desuden er der gengangerne, såsom Alrø, Fur, Tørring-Kloster Mølle m.fl. Vedr.
sidstnævnte, så kan den kortes af for dem, der måtte ønske dette.
Der kommer en weekendtur i sidste halvdel af august.
Der gøres opmærksom på, at datoer KAN blive ændret.
Orla pointerede, at det ikke er alle, der kan deltage, når der er tale om kryds over åbent
vand.

e.

ORLA FRA BÅD-UDVALGET:
Vi har investeret i lidt både hvert år gennem tiden. Der er flere turbåde, som kun bliver
brugt meget lidt. De kan evt. lægges på lager midlertidigt, til der kommer flere
turbådsroere til igen. Asger har tilbudt lagerplads.

4.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Mikael Vesterlund delte regnskabet ud og gennemgik det.
Henrik Sønderstrup har, som revisor, godkendt det. Regnskabet vedhæftes som Bilag 2
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.
I 2010 var vi 90 aktive medlemmer – heraf 18 under 25 år.
Regnskabet blev godkendt.

5.

Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
Anslåede udgifter fremgår af Bilag 3
Allan foreslår at indkøbe nye veste og skørter – så vil der måske også komme mere respekt
om at passe på tingene.

6.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
a.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2011 ikke ændres.
Kontingentet fortsætter uændret med 800 kr. pr. medlem.
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Vores kontingent er ikke særlig højt i forhold til andre klubber, men set i forhold til
forholdene er det måske meget passende. Der gøres opmærksom på, at vi rent faktisk
har mulighed for at benytte toilet og bad ved klubhuset.
Jette foreslår at lave en brugerundersøgelse om, hvad folk ønsker, dels mht. huset,
dels vedr. bådene.
Skal vi beholde turbådene, eller skal vi gå over til at blive ren havkajakklub.
Visioner for fremtiden ønskes.
Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer ud af 24 mulige.
b.

Alternativt foreslår bestyrelsen at kontingentet hæves med henblik på evt. senere
klubhusbyggeri.
Fremtidsplanerne ser meget svævende ud. Et samarbejde med Egmont har været på
tale, men ligger pt. meget hen i det uvisse.
Et forslag kunne være at lave en midlertidig kontingentforhøjelse på 200 kr. for at få
tilvejebragt lidt kapital.
Thomas nævner de faciliteter, som Egmont får – og måske kunne vi få mulighed for at
benytte deres faciliteter.

7.

Behandling af rettidigt fremsendt forslag
a.

Bestyrelsen foreslår, at klubben udmeldes af Dansk Kano & Kajakforbund.
DKK er dyr at uddanne instruktører i – ca. 3 gange så dyr som DGI for det samme.
Forsikringsmæssigt dækker de stort set det samme.
DKK står mest for eliten, hvor DGI mere er for de almindelige roere.
Da klubben startede op var det godt at melde sig i DKK og få en startpakke mod at
være med i min. 3 år. Der fulgte desuden nogle opstartsinstruktørkurser med.
Klubben er 5½ år – så vi kan i ro og mag melde os ud nu.
Alle 24 fremmødte stemte for forslaget.
Det betyder, at der skal laves nye vedtægter. Disse skal DGI være med til at lave,
hvorefter der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

8.

Valg til bestyrelse
a.

Bestyrelsen:
Bjørn Thøgersen, Mikael Vesterlund og Danny Skaade er på valg.
o

Bjørn Thøgersen og Mikael Vesterlund genopstiller.
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o

Danny Skaade ønsker ikke genvalg.
Danny trækker sig efter 4 år i bestyrelsen.
Danny indstiller Helle Randrup til at overtage sin post.,
Bjørn og Mikael blev genvalgt, og Helle blev valgt som nyt medlem.

b.

Valg af bestyrelsessuppleant.
Sonja genopstiller gerne – blev genvalgt.

c.

Valg af revisor.
Henrik Sønderstrup blev genvalgt.

d.

Valg af revisorsuppleant.
Allan blev genvalgt

9.

Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg
a.

Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked
inden generalforsamlingen.

b.

Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
Udvalg
a. Hus– og materieludvalg: Orla, Michael Jørgensen, Lars Grønlund og Henrik. Orla er
tovholder.
b. Festudvalg: Jeff, Sonja, Karin, Jette og Helle. Jeff er tovholder.
Står for Standerhejsning og standerstrygning og evt. andre festligheder.
c. Turudvalg: Danny, John, Henrik, Allan og Helle R Larsen. Henrik er tovholder.
d. Instruktørudvalg: Allan, Thomas, Danny, Henrik og Orla. Thomas er tovholder.
Johs er interesseret i evt. at blive instruktør – vil læse om det.
Helle vil gerne være hjælpeinstruktør med henblik på også at få
instruktøruddannelsen.
e. Ungdomsudvalg: Thomas og Henrik som sovende udvalg indtil der kommer nogen
igen.
f.

Aktivitetsudvalg: Bjørn, Mikael Vesterlund, Olav, Birgit, Helle R Larsen, Kaj og Allan.
Bjørn er tovholder.
Sørger for der altid er én til stede på roaftener.

g. Webudvalg: Thomas, Sidsel og Jørgen Staal Larsen (Helles mand). Jørgen har fået
hjemmesiden godt i gang – og han vil gerne fortsætte.
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Jørgen vil gerne have tilkendegivelser fra medlemmerne.
Der skal laves en forretningsorden mellem udvalg og bestyrelse for, hvordan
webudvalget skal arbejde – og hvem, der skal tage sig af hvad.
10.

Evt.
DGI vil komme her og undervise, hvis vi kan stille med 8 kursister til instruktøruddannelse.
Indkøb af både ligger hos bestyrelse og instruktører.
Orla: Vi skal huske, at vi gene må benytte klubhuset på havnen – undtagen onsdag
aften,hvor sejlklubben har booket det.
Jette foreslår, at der bliver lavet en undersøgelse blandt medlemmerne, som handler om
ønsker og visioner for klubben fremover.
En snak om, hvad der får folk til at blive/komme til roaftener – og hvad der får andre til at
forlade klubben.
Hvilke kajakker er det, klubben skal indkøbe – der er delte meninger om dette.
Der er flere, der ønsker flere Tempest-kajakker.
Helle vil gerne låne sin kajak ud – bare kom og spørg først. Den skal dog leveres tilbage i
samme stand! Helles kajak (Sirocco) er stabil, men ikke kedelig!
Thomas: Det er en rigtig god idé at prøve forskellige kajakker – dén, der er god for nogen, er
ikke nødvendigvis god for andre. Så en god idé at have et bredt udvalg i klubben.
Helle R: Klubben trænger til flere lidt kortere pagajer.
Spørgsmål til, om vi skal beholde 2’eren: Danny: Den kanvære en god sikkerhed på længere
ture til hvis nogen trænger til et hvil, bliver dårlig eller andet.

Referent: Sidsel M Rasmussen
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BILAG 1

Revisionspåtegning
Jeg har revideret årsregnskabet for perioden 1.1.2010 - 31.12.2010 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 10. januar 2011

Henrik Sønderstrup-Jensen
Revisor
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BILAG 1

2010

2009

kr.

kr.

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

63.100,00
2.700,00
750,00
4.400,00
16.000,00
800,00
11.619,00
0,00
8,58
0,00
99.377,58

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

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

525,00
9.500,00
0,00
3.135,00
1.141,90
0,00
1.057,50
4.514,25
4.576,65
25.210,75
433,90
7.263,88
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00
58.308,83

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

Årets resultat

41.068,75

28.712,46
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BILAG 1

Balance 31.12.2010
Aktiver
31.12.2010

31.12.2009
kr.

kr.

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

106.519,29
0,00
15.619,60

66.252,11
0,00
14.818,03

Aktiver i alt

122.138,89

81.070,14

122.138,89

81.070,14

Skyldige
omkostninger:
Skyldig DKF
Kørselspenge
Anden gæld

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Passiver i alt

122.138,89

81.070,14

Passiver
Egenkapital, primo
Årets resultat

81.070,14
41.068,75
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BILAG 1
Budget for Hou Kajak Klub 2011
Indtægter
Kontingent
Kontingent
Kontingent

Medl.

Kont.

90
2
2

800
250
400

72.000,00
500,00
800,00

16
12

100
800
400

1.600,00
9.600,00

Aktive
Passive
Junior

Kontingent
Junior-familie
Instruktionsgebyr
Senior
Instruktionsgebyr
Junior
Indtægter ved klubarrangementer
Sponsor indtægter
Indtægter i alt

84.500,00

Udgifter
DGI - Kontingent
DKF - Kontingent
Husleje + slæbested
Forsikring
Porto, administration
Udgifter til grundinstruktion (svømmehal)
Kursusudgifter uddannelse af instruktører
Klubarrangementer
Indkøb af udstyr
Diverse udgifter
Udgifter vedr, indretning af bådhus
Udgifter i alt

600,00
9.200,00
10.000,00
4.500,00
1.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
22.000,00
5.000,00
1.500,00
63.800,00

Resultat

20.700,00
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BILAG 2
Bestyrelsen foreslår at klubben udmeldes af Dansk Kano og Kajakforbund (DKF)
Årsagen hertil er, at det koster klubben 10.800,‐ kr. om året at være medlem af DKF, og vi mener ikke, vi får
nok for pengene.
En stor del af vores kontingent til DKF går til at sende Kaproere til OL, hvor bestyrelsen mener, at pengene
er bedre brugt på at købe f.eks. en ny kajak til Klubben.
Hvad får vi endelig for pengene?
Magasinet kano & kajak


sendes til medlemmerne ca. 4 gange om året. Bladet indeholder en blandet samling artikler om
kano og kajak, heraf en stor del om kano, kajakpolo og kapkajak m.v.

Magasinet er en ny satsning fra DKF’s side, som skulle være 100 % annonce finansieret, hvilket hidtil ikke er
lykkedes.
Hvor lang tid får det lov til at køre, og hvad sker der derefter?
Kontingentstigning??
EPP Kurser



Klubben har retten til at lave EPP kurser, men det koster alligevel, hvis vi vil udstede EPP beviser.
Hvis klubben skal have uddannet en instruktør til at undervise på EPP2 niveau, så koster det
klubben 10.510,‐ kr.

DGI har deres eget uddannelses system, som ikke koster os noget.
En DGI Havkajakinstruktør koster klubben 3.200,‐ kr.
Forsikring
Klubben er i dag dobbelt forsikret, idet både DKF og DGI forsikrer os med stort set den samme forsikring,
begge to ved Tryg Forsikring.
Juridisk bistand
Tilbydes også af DGI.
Vi er i dag både medlem i DKF og DGI. Medlemskabet af DGI koster os 525,‐ pr. år.
Generelt kan man sige at DKF er for eliten, og DGI er for bredden, hvor hører Hou Kajakklub til?
Hvis det vedtages, at klubben udmeldes af DKF, vil bestyrelsen i samarbejde med DGI udarbejde et nyt sæt
vedtægter, som skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling senere på året. Udmeldelsen kan så
træde i kraft med udgangen af 2011.

Bestyrelsen
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