Referat fra generalforsamling i Mariager Kajakklub 25.02.2010
Valg af dirigent: Erik Aagaard
Dirigenten erklærer generalforsamlingen indkaldt med lovligt varsel.
Bestyrelsens beretning. Formand Tommy Mikkelsen har lagt en skriftlig beretning ud på nettet.
Beretningen godkendes.
Årsregnskabet fremlægges af kasserer Torben Holmgren og godkendes uden kommentarer. Budget
for næste år præsenteres og godkendes.
Fastlæggelse af kontingent og betaling for pladsleje: Taksterne fastholdes uændrede i forhold til
sidste år.
Indkomne forslag: ingen
Valg til bestyrelsen: På valg
Tommy Mikkelsen: modtager ikke genvalg
Anette Olesen: genvælges
Leif Halling: genvælges
Jan Nielsen: genvælges
Mette Kristensen: nyvalgt
Valg af suppleanter:

Erik Aagaard: modtager genvalg
Kirsten Damgaard: modtager genvalg
Torben Degn: nyvalgt

Valg af revisor: Tommy Rasmussen genvælges
Beretning fra diverse udvalg:
Uddannelsesudvalg.
Leif Halling fortæller at svømmehalstræningen er en succes med fyldte hold
Klaus Hymøller og Mette Kristensen skal på instruktørkursus til sommer.
Leif Halling og Klaus Hymøller er instruktører på forårets kajakkursus
Jan Nielsen og Mette Kristensen er instruktører på efterårets kajakkursus
Web-udvalg.
Hjemmesiden er nu opdateret og alt virker efter hensigten. Forum er stedet hvor medlemmerne
udveksler oplysninger om arrangementer m.v. Kalenderen er god til oversigt over, hvad der er gang
i af arrangementer.
Nyhedsbrev.
Nyhedsbreve udsendes 4-5 gange årligt på mail. Indlæg, anmeldelser af udstyr eller andet stof til
nyhedsbrevet modtages med kyshånd. Bestyrelsen overvejer også at lægge dem ind på hjemmesiden
fremover.

Arrangementsudvalget er nedlagt. Arrangementer planlægges løbende på bestyrelsesmøderne.
Kajakmaterieludvalg.
Den gamle toer-kajak er nu solgt og en ny købes . Den øvrige flåde er helt up-to-date og alle
kajakker er tit på vandet. Om der til tider er nogen, der opgiver at komme ud at ro, fordi alle
kajakker er optaget, er uvist.
Materieludvalg.
Jan og Lars har brugt mange timer på vedligeholdelse af det øvrige materiel incl. klubcontaineren.
En ny opgave er med hjælp fra flere frivillige hugge broen fri, så den ikke bliver beskadiget af isen.
Evt.
Forslag om, at bestyrelsen overvejer i vedtægterne at fastsætte en valgperiode for suppleanter
Forslag om, bestyrelsen overvejer hvorledes medlemmerne kan lægge billeder ind på hjemmesiden
Forslag fra kajakbumserne (Allan Hagen Petersen, Henning Reichstein og Per Carlsen) om en
foredragsaften til efteråret med kajakroeren Erik Jørgensen (ham der lige har roet rundt om
Danmark). Bestyrelsen og forslagsstillerne arbejder videre med forslaget. Overvejer om vi skal
invitere andre klubber med.
Rudolf har arrangeret redningsøvelse med hjemmeværnskutter i Århus Bugten den 23/3-20 kl 19.00
Tilmelding efter først til mølle princippet. Desuden bliver der arrangeret VHFkursus senere.
Dirigenten takker på klubbens vegne den afgåede formand for et godt formandskab. Han har løftet
klubben med sine mange gode bidrag og vi havde gerne set ham fortsætte mange år endnu.
Dirigenten slutter af med at takke for god ro og orden under generalforsamlingen.
Referent Kirsten Damgaard

