Referat fra generalforsamlingen i kajakklubben den 28/2-06

Der kom 22 medlemmer til generalforsamlingen.

Til dirigent valgtes Erik Aagaard, som kunne konstatere generalforsamlingen for lovlig varslet.

Formandens beretning ved Per Sloth Carlsen var på forhånd sendt ud til alle på mail, så man kunne
forberede sig på, hvad man gerne ville spørge ind til. Der var dog sket et par ting. Blandt andet
troede vi, at ½ af vores flydebro var forsvundet natten til den 26 februar. Per har været i kontakt
med forsikringsselskabet desangående, men de er ikke umiddelbart villige til at erstatte broen. (Det
har så siden vist sig, at broen er kommet til veje igen. Den er blot blevet brugt som flydebro under
reparation af havnen, idet det pågældende firma troede, det var kommunens bro!! – men nu får vi
den i hvert fald mærket!)
Det har været et godt og aktivt år, hvor vores dygtige instruktører med Søren Kim i spidsen har haft
30 deltagere på kursus i svømmehallen og 27 har fået frironingsbevis, så de uden videre kan ro ud i
klubbens kajakker. Per har været på begynder-instruktøkusus og Søren Kim på det udvidede
instruktørkursus. I år sender vi også 2 på instruktørkursus. Det er Jan Ringsmose og Leif Halling.
Se i øvrigt formandens beretning her på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Regnskabet blev fremlagt af vores kasserer Torben Holmgren . Vi har besluttet af afskrive
containere og flydebro/rampe over 5 år. Vi har i alt fået 4 kajakker foræret, hvilket dækker en god
del af vores behov. Kontingent og pladsleje blev sat til samme priser som sidste år. Hvis man først
på sommeren ror klubkajak, men derefter anskaffer sig en selv, kan man frit skifte status.
Regnskabet blev godkendt med en enkelt kommentar omkring erstatning for den – troede vi stjålne bro.
Indkomne forslag.
Der var et forlag om ændring af vedtægterne, idet det er ønskeligt, at 3 medlemmer, hvoraf det ene
skal være formanden eller næstformanden, i forening kan tegne klubben. Forslaget blev vedtaget.
Jan Ringsmose og Leif Hallings forslag blev behandlet under et. Leif Halling havde foreslået at der
blev lavet nogle udvalg, så flere kunne komme på banen og hjælpe til og så bestyrelsen ikke blev
slidt op. Fordelen ved arbejdsudvalg er, at man får delt ansvar, initiativ og opgaver ud til alle, så
byrden ikke bliver større end det er sjovt. Ikke alle har dog overskud til at deltage i meget andet end
at ro kajak. Det er også Ok. Vi snakkede om, at vi ikke er en specielt konkurrenceminded klub til
forskel fra Kano- og Kajakforbundet. Samme forbund har i øvrigt rettet henvendelse til os for at
spørge, om vi havde lyst til at arrangere et weekendstævne for havkajaksejlere i sommer.

Bestyrelsen syntes det var for stor en mundfuld umiddelbart i år, men brænder nogen for at lave
sådan noget, er det en mulighed at prøve at stable noget på benene til næste sommer.
Anette Henriksen efterlyste en mulighed for, at hendes søn kunne komme med ud at sejle. Måske
var det en ide at købe en toerkajak, så medlemmerne kan tage deres børn med ud på den måde. Eller
2 medlemmer kan sejle en tur sammen. Alle er velkomne til at fortælle om deres ønsker og behov
enten på vores hjemmeside under forum eller ved at kontakte bestyrelsen.
Per læste en mail fra Jens Jensen op. Han skriver
1

er nogen interesseret i at lave deres egen eskimo-padel, så kan han godt
overtales til
at arrangere dette.

2

Skov- og Naturstyrelsen har etableret nogle kystnære primitive lejrpladser
langs Limfjorden ligesom Nordjyllands amt følger op på dette. Følg med på
www.skovognatur.dk

3

Var det ikke en ide at bruge kajakklubbens hjemmeside eller endnu bedre
forum som åbningsside på PC, så er du altid opdateret

4

Foreslår at der er en farvandsbeskrivelse på hjemmesiden af hensyn til
udenbys roere og en distancetabel overfjorden af hensyn til os selv

5

Foreslår en åbent hus dag til sommer, hvor vi giver ture og viser vort materiel
frem

Allerede sidste år valgte vi medlemmer til nogle udvalg. Det var materieludvalget som Lars
Danielsen har været formand for og som har lavet et kæmpe stykke arbejde i det forgange år.
Instruktørudvalget med Peter Øgaard, Søren Kim og Ulla Jacobsen har også gjort en mega indsats
ligesom arrangementsudvalget med Jane Grøn, Per og Irena Carlsen i spidsen har stået for flere
hyggearrangementer og ture med kajakkerne. Men vi har nok ikke skiltet nok med, at vi havde disse
udvalg og at flere var velkomne til at give en hånd med. Det vil vi få gjort på hjemmesiden .
Der var flere som på generalforsamlingen meldte sig til grupperne, som nu består af følgende:
Materielgruppen: Lars Danielsen (formand), Bjørn Iversen (kontakt til bestyrelsen), Solveig
Henriksen, Lars Bitz, Erik Poulsen, Steen Jensen
Instruktørudvalg: Søren Kim, Leif Halling, Jan Ringsmose
Arrangementsudvalg: Jane Grøn, Per og Irena Carlsen, Ellen Mikkelsen, Anette Henriksen, Mads
Kold, Lars Danielsen
Alle andre som kunne tænke sig at give en hånd med er velkomne til at kontakte en fra gruppen og
melde sig til.

Konklusionen på hele snakken blev:
Mere synlige udvalg
Initiativer fra medlemmerne er meget velkomne
Kajakpolitikken skal også prioritere familier
Vi skal lave en kalender med årets arrangementer

Der var forslag om, at vi også i sommer har en fælles roaften om torsdagen (der er
instruktionskursus om tirsdagen) samt en fælles tur om lørdagen f.eks kl. 10. Det er nok en god ide
at man melder sig på forumsiden, så andre kan se, at man kommer.
Så var der valg til bestyrelsen
På valg var: Per Sloth Carlsen:
Søren Kim
Kirsten Damgaard
Peter Aagaard
Leif Halling blev
foreslået
Suppleanter Ellen Mikkelsen
Jane Grøn

Revisor

Tommy Rasmussen

villig til
genvalg
villig til
genvalg
villig til
genvalg
ønsker ikke
genvalg
var villig til
valg.
villig til
genvalg
villig til
genvalg

blev valgt
blev valgt
blev valgt

blev valgt

blev valgt
blev valgt

villig til
genvalg

blev valgt

Under punktet eventuelt var følgende oppe at vende:
Maillisten på hjemmesiden er opdateret, så det er den, man skal bruge, hvis der skal sendes post til
alle. Vi vil snakke med Klaus Hymøller om at gøre hjemmesiden endnu mere brugervenlig
Der er temadag og årsmøde i kano- og Kajakforbundet den 25-26/3 i Roskilde. Søren Kim tager
måske derover. Er der andre, der brænder for det, så henvend jer til Per Carlsen
Der bliver også et frironingskursus i foråret .Det starter først i maj og bliver på tirsdage

Anette var med til filmaftenen med Henning Reichstein og ser et behov for at kende sømærker og
søfartsregler, så hun efterlyser sådan et kursus. Foreløbig er der filmaften den 14 marts, hvor vi kan
repetere regler men ellers er det et tema til en aften.
Der er et stort kanotræf i Sverige den 12/8. Se www.kanomaraton.se
Vi skal have mærket resten af broen, så den er let genkendelig
Klokken 21 kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Bestyrelsen takker Erik Aggerbo, FLS Airloq for lån af lokaler og for kaffe, øl og sodavand.
Derefter var der film, for dem der havde lyst.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Formand
Næstformand
Kasserer

Per Sloth Carlsen
Jan Ringsmose
Torben Holmgren

Sekretær

Kirsten Damgaard
Bjørn Iversen
Leif Halling
Søren Kim Hansen

Materiel
Uddannelse og sikkerhed

Bjørn Iversen
Søren Kim og Leif Halling

For referat sekretær Kirsten Damgaard

