Referat fra Mariager Kajakklubs generalforsamling tirsdag den 24.02.2009.
Til stede var 16 medlemmer inkl. bestyrelsen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Valg af dirigent:
Torben blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Bestyrelsens beretning:
Tommy berettede om kajakåret der gik. Hovedpunkterne var:
• Åbent hus arrangement var en stor succes der efterfølgende resulterede i mange nye
medlemmer.
• Vi har fået en ny kajakcontainer som allerede er næsten fyldt.
• Vores torsdags roninger har været en succes med en fordobling af deltagerantallet.
• Vi har fået ny klubhus container. En stor tak til Mariager Fjord kommune og Sparekassen
Kronjylland for tilskud og sponsorstøtte.
• 13 nye medlemmer er blevet friroet.
• Vi har fået en række gode klubture afviklet – Jegindø, Hirsholmene mv. med rigtig fin
tilslutning. Der har også været afholdt mange ”spontanture”
• Klubben har deltaget i Fjordens dag samt i Dansk Naturfredningsforenings skrald
indsamling.
• En ny og flot folder om klubben så dagens lys og er blevet udleveret i ”mængder” til
interesserede.
• Ideen med at udsende en velkomsthilsen pr. mail til nye medlemmer er blevet rigtigt godt
modtaget.
• Vi har modtaget en sum penge fra Rytmus (Jane) til køb af en børnekajak – tusind tak for
det.
• Til slut blev vores nye hjemmeside præsenteret – ganske flot og funktionel var
konklusionen.
Regnskab og budget:
Regnskab og budget blev omdelt hvorefter at Torben kommenterede på posterne. På trods af diverse
investeringer er økonomien sund og med et overskud på 2009 budgettet – flot…
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
Kontingent og pladsleje:
Fastholdes uændret.
Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen:
Efter års trofast arbejde trak Jane sig formelt ud af bestyrelsesarbejdet. En stor tak til Jane for en
glimrende indsats.
Torben blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Danielsen og Klaus Hymøller blev valgt ind i bestyrelsen
– velkommen fra os andre.

Valg af revisor:
Tommy Rasmussen blev genvalgt.
Beretning fra udvalgene:
Uddannelsesudvalget.
Jan berettede om masser af aktiviteter fra uddannelsesudvalget. Frironingskurset i foråret er
fuldtegnet og efterårsholdet er ”under opfyldning”. Bassintræningen har som altid været en succes
med fulde huse til alle arrangementerne. Vi mangler hjælpeinstruktører og opfordrer interesserede
til at kontakte udvalget. Tommy planlægger opstart på instruktør uddannelse.
Materiel udvalget:
Der skal indkøbes redningsveste, spraydeck og lidt andre småting.
Web udvalget:
Den nye hjemmeside blev præsenteret lidt tidligere på aftenen. Formålet med den nye hjemmeside
har primært været en generel modernisering/face-lift. Der ud over er det blevet væsentligt lettere for
andre end webmaster at levere nyt indhold til hjemmesiden. Derved fjernes nogle flaskehalse.
Eventuelt:
Ingenting
Den konstituerede bestyrelse er herefter:
Tommy Mikkelsen(formand)
Anette Olesen (næstformand)
Torben Holmgren (kasserer)
Lars Danielsen (bestyrelsesmedlem)
Jan Nielsen (bestyrelsesmedlem)
Klaus Hymøller (bestyrelsesmedlem)
Leif Halling (bestyrelsesmedlem)
Per Sloth Carlsen (suppleant)
Kirsten Damsgaard (suppleant)
Erik Aagaard (suppleant)
Klubben takker FLS Airloq for lån af lokalerne samt øl, vand og kaffe
For referat Leif Halling.

