Referat fra generalforsamling i Mariager kajakklub 8.2.2011
Dagsorden jfr. vedtægterne:
1. Valg af dirigent:
Erik A (og referent: Erik A).
Dirigenten kunne starte med at erklære generalforsamling lovlig varslet, da der var sendt en mail til alle
medlemmer den 15. januar og altså mere end de krævede 3 uger.
2. Bestyrelsens beretning:
Beretningen blev uddelt og formand Anette fremlagde den efterfølgende. Beretningen blev godkendt med
applaus og uden kritiske kommentarer.
Anette reklamerede endvidere for et par fjordarrangementer, der løber af stablen i løbet af sommeren. Der
henvistes til vores hjemmeside for yderligere.
3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse:
Regnskab og budget blev uddelt og kasserer Torben fremlagde det meget nøjsomme regnskab, hvor vi igen i
år kan hensætte et større beløb til det længe ventede permanente klubhus.
4. Fastsættelse af kontingent og betaling for pladsleje:
Begge beløb blev foreslået uændret fra i år, hvilket blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke kommet forslag til behandling.
6. Valg til bestyrelse:
Klaus, Lars D og Torben H var på valg jfr. vedtægterne; alle accepterede genvalg, og da der ikke var andre
kandidater, blev alle valgt til en ny periode.
7. Valg af suppleanter:
Torben A og Erik A accepterede genvalg, og Claus og Poul-Erik accepterede valg. Bestyrelsen har derfor 4
suppleanter for den kommende periode.
8. Valg af revisor:
Tommy blev genvalgt
9. Beretning fra diverse udvalg:
Web-udvalget (Leif):
- Ny kajakreservation er indført, hvilket fungerer tilfredsstillende
Materiale-udvalget (Lars D):
- Broen skal forlænges og broklap udføres i aluminium for at spare vægt.. Lars indkalder tropper til
arbejdet så snart vejret tillader det.
- Containerne trænger til renovering samt flytning af gitterværk
Uddannelsesudvalg (Mette og Klaus):
- Der er ikke mange tilmeldinger til fri-roning på nuværende tidspunkt, hvilket virker meget naturligt med
is på fjorden
- Det bemærkes, at der ikke rigtigt er mange nylig fri-roede, der benytter svømmehal-tilbuddene i løbet af
vinteren, hvilket er ærgerligt, da specielt nyuddannede kan have meget stor nytte af svømmehallen.
Forslag om svømmehalslektion som en del af frironingsprøven eller reservation af den sidste dag før
sommersæsonen til ny uddannede fra de to sidste hold i 2010.
- Endvidere forslag om opfriskning af færdigheder for rutinerede roere; evt. i en weekend med alle
instruktører eller som en del af torsdags-roningerne.
10. Evt.
Ingen punkter under evt.
Generalforsamlingen lukkede i god ro og orden efter at have udtrykt taknemmelighed for, at FL Smith igen ville
lægge lokaler til og Erik P igen ville være garant for kaffe samt oprydning.
For referatet: Erik Aagaard

