
Referat fra generalforsamling – Mariager Kajakklub. Den 30. maj 2021. 

Antal deltagende klubmedlemmer: 26 

Formand Michala Demant byder velkommen.  

Formaliteter 

Erik Aagaard vælges som dirigent. 

Malene Nielsen vælges som referent. 

Erik Aagaard konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Der er sket en indkaldelsen inden 

1.3.2021 med orientering om, at generalforsamling flyttes pga. Corona. Der har ikke været indsigelser mod 

at flytte generalforsamlingen. Indkaldelse er sket via klubbens facebookgruppe og det godkendes som 

skriftlig orientering. 

Formandens beretning 

Formandens beretning havde fokus på: 

• Året har været præget af Corona. Bestyrelsen takker medlemmerne for at overholde udmeldte 

corona-restriktioner – også selv om de til tider er kommet med lidt kort varsel. Klubbens 

medlemmer er gode til at passe på hinanden. 

• Bestyrelsen har afholdt online møder og møder i det fri. 

• Flere medlemmer har fået roet MANGE kilometer. Et enkelt medlem er kommet over 2000 km i 

2020, og det hele er registreret på rokort.dk. 

• Besøg fra flere andre klubber. 

• Fin medlemstilgang.  

• Køb af flydeshelter som nu ligger i Kongsdal Havn. Det er indtil videre kun muligt for klubbens 

medlemmer at overnatte i shelteren. Det endelige set-up tilrettelægges snarest. 

• Aktiv klub – trods corona er der inviteret til flere velorganiserede og spontane ture – og 

gennemført i det omfang det har været muligt. 

Der efterspørges et arrangement, hvor der efterfølgende er social sammenkomst. Vi forsøger snarest 

muligt at organisere dette. 

Deltagerne på generalforsamlingen udtrykker en tak til bestyrelsen for årets indsats. 

Regnskab 2020 

Klubben har pt 150 medlemmer. Der er pt ikke behov for at sætte en øvre grænse for antallet af 

medlemmer i klubben.  

Årets kontante overskud udgør kr. 76.463,29. 

Aktiver udgør for 2020 i alt kr. 223.263,16, og gæld udgør for 2020 i alt kr. 296.500. 

Anette Olesen roser, at der er taget beslutning om, at rengøringen varetages af eksterne. Det understøtter, 

at huset vedligeholdes bedre. 

Generalforsamlingen godkender regnskabet for 2020. 

Budget for 2021 



Budgettet gennemgås. Budgettet er lagt på baggrund af 140 medlemmer. 

Særligt er det at bemærke, at lån til DGI er indfriet med kr. 120.000. Klubben har således nu kun et lån til 

Mariager Fjord Kommune. 

Saldo på kassekreditten ultimo 2021 forventes at udgøre kr. 45.683,69 i indestående. 

I forhold til pladser i kajakhallen er bestyrelsen nødsaget til at kigge efter aktivitet på rokort.dk, for at skaffe 

plads til aktive medlemmer. Det betyder, at inaktive medlemmer kan få flyttet deres kajak med henblik på 

at skabe plads til kajakker for aktive medlemmer på pladser, hvor det er relativt nemmere at få kajakker ind 

og ud. Kajakker flyttes naturligvis først efter orientering af medlemmet. Og flytning sker til række 4 eller 5. 

Hejsemaskinen kan nå til 5. række.  

Generalforsamlingen godkender budgettet. Det betyder, at deltagerne på generalforsamlingen har taget 

stilling til og accepteret beslutning om at indfrielse lån til DGI samt bestyrelsens tilgang om at prioritere 

kajakpladser. 

Kontingent 

Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Der er lavet differentierede priser for 5. og 6. række, priserne 

fremgår af hjemmesiden. 

Prisstrukturen har været gældende siden klubbens start. 

Generalforsamlingen godkender forslaget. 

Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

Valg til bestyrelsen 

På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Torben Holmgren, Klaus Hymøller, Søren Esmarch og Brian Sørensen. 

Der er ikke andre som ønsker at stille op. Alle 4 er genvalgt. 

På valg er suppleanterne: Michael Jørgensen og Per Larsen. De genvælges i prioriteret rækkefølge. 

Poul-Erik Neergaard genvælges som revisor. 

Søren Rasmussen genvælges som revisorsuppleant. 

Udvalg: 

Diverse arbejdsgrupper i klubben har vist sig at sikre et højt aktivitetsniveau. Med henblik på at øge 

bestyrelsens overblik over og kontinuitet i arbejdet i grupperne, så der derved sikres optimal 

understøtning, ønsker bestyrelsen, at bestyrelsens medlemmer fordeles i grupperne. Fordelingen er som 

følger: 

Brogruppe: Torben Holmgren, Torben Hymøller og Per Larsen. 

Kajakhus-gruppe inde: Michala Demant Jensen. 

Kajakhalsgruppe/udstyr: Klaus Hymøller, Brian Sørensen 

Udeområde: Malene Nielsen og Søren Esmarch. 



Shelteren: Michael Jørgensen. 

Turudvalg er uændret: Torben Hymøller, Klaus Hymøller, Poul-Erik Neergaard og Leif Halling. 

De enkelte grupper efterspørger via klubbens facebookgruppe naturligvis yderligere hjælpere efter behov. 

Evt. 

Deltagerne på generalforsamlingen udtrykker ros til de tiltag, der er lavet med broen og kajakhejsen. 

Opfordring til at lave en instruktionsvideo til brug af hejsen. 

Der er ligeledes tak for den service, som der er til nye medlemmer samt en opfordring til fortsat involvering 

af medlemmer i de forskellige aktiviteter. 

Der er ligeledes en opfordring til medlemmer om at komme med forslag til ture. Giv gerne besked direkte 

til turudvalget. 

Endelig er der en opfordring til at sætte navne i kajakkerne. Der ligger mærkater i klubhuset (ved routeren) 

fra Trygfonden som kan anvendes til formålet. 

 

 

Erik Aagaard, Generalforsamlingens dirigent 


