
Referat.

Ordinær generalforsamling i Mariager Kajakklub
Torsdag, den22. februar 2018, kl. 19:00 i klubbens lokaler, Ny Havnevej 8, 9550 Mariager

Fremmødt var 19 medlemmer.

Generalforsaml in gen afu ikledes i henhold til dagsordenen :
Valg af referent: Poul-Erik Neergaard

1. Valg af dirigent.
ErikAagaard blev valgt til dirigent.
Dirigenten kunne indledningsvist konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i.h.t.

' vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning.

Formand, Michala Demant, fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Hun kunne berette om, at 2017 havde været et puste ud år, efter den omfattende omgave at få

' bygget klubhus og kajakhotel. Året var gået med dagligdags ting som roture, klubture,
svømmehal, vedligehold og hygge. Der var etableret en seniorgruppe. I novembø påbegyndtes 1.
torsdag i måneden aftenarrangementer med spisning, og som fremover yderligere krydres med
indlæg udefra. Vedligeholdelsesudvalget indkalder ad hoc. Turudvalget har sat flere ture op for
2018. Der arbejdes på samarbejde med klubber i nærområdet. P.t. Fljarbæk, Hobro og
Havkajakroerne.
Bestyrelsen siger tak for et godt 2Al7 og glæder sig til, hvad der kommer til at ske i 201 8.
Beretningen blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
Kasserer, Torben Holmgren, fremlagde det reviderede regnskab samt status ultimo året.
Kassereren bemærkede, at regnskabet stadig bærer lidt præg af byggeriet, der er under afslutning;
men vi er nu tæt på at kunne lave et "normalrggnskab".
Regnskabet blev enstemmigt godkendt efter et par spørgsmåI.
Efterfølgende blev budgettet gennemgået.
Budgettet blev ligeledes godkendt efter et par spørgsmåI.

4. Fastsættelse af kontingent og betaling for pladsleje.
Kontingent og betaling for pladsleje foreslås uændret. Godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelse, På valg er Claus Holm, Torben Hymøller og Michala Demant.
Alle var villige til genvalg, og da der ikke stillede modkandidater, blev de genvalgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge.
Som eneste person stillede Per Larsen op og blev valgt.

8. ry'alg af revisor.
Poul-Erik Neergaard blev genvalgt.

9. Valg af suppleant for revisor.
Søren Rasmussen blev genvalgt.

10. Beretning fra udvalg
Kun meldinger fra vedligeholdelsesudvalget: Der skal males i 2018. Herforuden gerne mere
opbakning omkring vedligeholdelse af bede. Der indkaldes, når der skal tages ved.

11. Eventuelt.
Der blev talt en del om omrokering af kajakker i kajakhotellet. Bestyrelsen lovede, at der ville
blive lyttet før handlet. Der var ligeledes nogen snak omkring toer-kajak og børnekajakkeq der må
lånes af alle medlemmer. Ligeledes blev reglerne for prøveture drøftet. Bestyrelsen vil præcisere
disse regler. Nævnt blev også kampagnen "Aktivering af ældre"

Forsamlingen hævet.

Efter forsamlingen blev der serveret kaffe, te og brød.


