Referat fra generalforsamling i Mariagerfjord kajakklub torsdag 28/2-2008

Der var 20 medlemmer til stede inkl. bestyrelsen
Formand Per Sloth Carlsen bød velkommen
Dirigent Erik Aagaard konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Formand Per Sloth Carlsen aflægger beretning. Den er udsendt i forvejen på E-mail og stort set alle
har læst den. Per fremhæver, at vi nu har 3 veluddannede og dygtige instruktører, som gør en stor
indsats både med svømmehalstræning og frironingskurser. Bestyrelsen retter en tak til Jan
Ringsmose, som har gjort et stort og fremragende arbejde i klubben. Ligeledes tak til sponsoren
Sparekassen Kronjylland for støtte året igennem.
Kasserer Torben Holmgren gennemgår regnskabet, som viser et meget tilfredsstillende resultat. Vi
har kunnet honorere de ønsker, der har været og ender med et lille overskud, se regnskab.
Budget fremlægges. Der budgetteres med uændret (fra sidste år) kontingent og betaling for
pladsleje. Budgettet vedtages.
Behandling af indkomne forslag. Følgende blev vedtaget:
Fra bestyrelsen: § 1 i vedtægterne ændres til: Klubbens navn er Mariager Kajakklub med hjemsted i
Mariagerfjord Kommune.
Fra bestyrelsen: § 9 i vedtægterne ændres til: Beretning fra udvalg

Valg til bestyrelsen.
Opstillede

Per Carlsen

genopstiller men ikke som formand

Anette Olesen

genopstiller

Leif Halling

genopstiller

Kirsten Damgaard

genopstiller

Jan Nielsen

opstiller

Tommy Mikkelsen

opstiller

Til stemmetællere blev valgt Anette Olesen og Lars Danielsen.

Ved skriftlig afstemning blev efter stemmetal Tommy Mikkelsen (1), Jan Nielsen (2), Anette
Olesen (3) og Leif Halling (4) valgt til bestyrelsen. Til suppleanter blev Per Sloth Carlsen (1),
Kirsten Damgaard (2), Lars Danielsen (3) og Erik Aagaard (4) valgt.
Revisor: Tommy Rasmussen blev genvalgt
Eventuelt.
Jan Nielsen efterlyser en revision/sammenlægning af udvalg. Formændene for de nuværende udvalg
kom med en lille beretning om indhold og arbejdsopgaver. Alle som har input eller lyst til at give en
hånd med er velkomne til at melde sig. Bestyrelsen sætter en revision af hjemmesiden på
dagsordenen.
Per efterlyser ideer/visioner til et møde omkring havnearealet, han skal deltage i på lørdag (1/3)
Efter kort at have opridset de tanker, bestyrelsen indtil nu har gjort sig, fremkom mange andre med
tanker/overvejelser, som han tager med til mødet.
Stor tak til Per Sloth Carlsen for initiativ til at starte klubben og for et stort og initiativrigt arbejde i
årene som formand
Dirigenten takker for god ro og orden.
Bestyrelsen takker FLSAirloq for kaffe/øl og lån af lokale.
For referat Kirsten Damgaard

