Den 17.marts 2017

Referat fra den ordinære generalforsamling 2017
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 16. marts 2017 kl 19.00 –
21.15 i klublokalet i Søsportscentret, Marinavejen 6 i Kerteminde.
Referat
Formanden bød velkommen, og Ole Bagger og Børge Rasmussen spillede mens vi sank
klubsangen.
1 Valg af dirigent
Peter Freundt blev enstemmigt valgt som dirigent
2 Bestyrelsens beretning
Henning Simonsen fortalte først som repræsentant for Kajakudvalget om indkøbet af
kanoer og kajakker i 2016.
Ole Bagger fortalte som koordinator af kajakstalden om, at vi ikke har flere ledige
pladser, og at vi kun har plads til ”aktive kajakker”.
Ole Bagger fortalte på vegne af ”Onsdagsholdet” om det løbende arbejde med at
vedligeholde klubkajakker og lokaler og med at forbedre vores faciliteter, klublokalet og
baderum.
Stefan Jensen fortalte som Uddannelseskoordinator om de mange gennemførte kurser i
2016 og om arbejdet med at koordinere og kvalitetssikre vores kurser og aktiviteter i
bestræbelserne for at etablere os som ”Regionalt Uddannelsescenter”.
Jørgen Lindegaard fortalte for IT-udvalget om de tiltag, der er lavet i forhold til vores
hjemmeside i 2016.
Charlotte Gaarsted og Anne Birgitte Skaalum fortalte på vegne af Turudvalget om
turene i 2016 og planerne for ture i 2017.
Gorm Larsen fortalte som erstatning for Mikael Andersen om Klubaftener og
arrangementer i 2016.
Jytte Munter fortalte som gymnastikinstruktør om kajakgymnastikken.

Gorm Larsen fortalte kort om bestyrelsens arbejde i 2016, og om at bestyrelsen vil
arbejde videre med udvidelse af kapaciteten til at opbevare kajakker, indkøbe SUP’er,
forme klubbens vision og mål-og handleplan og arbejde for at skabe flere børne- og
ungeaktiviteter.
Bemærkninger og spørgsmål:
”Er Kajakudvalget opmærksom på, at man via nettet kan købe let brugte kajakker til en
lavere pris end nyprisen?” Det var udvalget opmærksomme på og en af de kajakker,
der er købet i 2016 er en brugt kajak.
Beretningen blev derefter godkendt med applaus.
3 Forelæggelse af regnskab 2016 og budget 2017
Karsten Koch forelagde som kasserer driftsregnskabet, der viser et pænt overskud,
samt status, der viser, at klubben er ved at have råd til at bygge mere kajakstald.
Der var spørgsmål om, det er en ide at afbetale på noget af vores gæld nu. Karsten
svarede, at gælden til kommunen afdrages regelmæssigt og er rentefri, så det ikke kan
betale sig at betale den ud. Afbetaling af realkreditlånetsker regelmæssigt, men at
ekstraordinær afbetaling kan komme på tale, men kun i samarbejde med sejlklubben for
de 2 klubber hæfter solidarisk for gælden. Lige nu er vi tilfredse med at have penge til at
bygge mere kajakstald, når vi kan få en tilladelse fra kommunen – denne gang uden at
stifte mere gæld.
Regnskabet blev derefter godkendt.
Derefter forelagde Karsten et budget for 2017, og det blev godkendt.
4 Fastsættelse af kontingent i 2017
Karsten foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet fortsætter uændret. Det blev
godkendt.
5 Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen
6 Valg af bestyrelse – valg for 2 år
Gorm Larsen og Peter Bundgaard blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Tage Damm og Henning Simonsen ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. I
stedet blev Lone Kondrup og Ole Bagger valgt for 2 år til bestyrelsen.
Formanden takkede Henning og Tage for deres arbejde i bestyrelsen
7 Valg af revisor og revisorsuppleant – valg for 1 år
Marianne Treu blev genvalgt som revisor for 1 år
Torben Andersen blev valgt som ny revisorsuppleant for 1 år.

8 Valg af suppleanter til bestyrelsen – valg for 1 år
Claus Treu og Anne-Birgitte Skaalum blev genvalgt som suppleanter for bestyrelsen i 1 år
9 Eventuelt
Formanden gennemgik klubbens udvalg og funktioner og bad om forslag til deltagere til
udvalgene, især klubaftensudvalget og turudvalget
Kajakudvalget: Thomas Bjerg, Henning Simonsen, Jesper (ny), Frans Nørskov trækker sig.
Turudvalget: Mikael Andersen, Charlotte Gaardsted, Anne Birgitte Skaalum, Lise Linz (ny) og
Martin Værbak (ny).
Juniorkajak: Jacqueline Landau og Søren Ørskov,
Klubaftensudvalget: Claus Treu, Lisbeth Koch Jensen, Merete Lund (ny)
Turkajakudvalget: Gorm og Jens.
Kanoudvalget: Thomas Bjerg og Lotte Jung
Fondsudvalg: Karsten Koch og Gorm Larsen
It – Jørgen Lindegaard og Mikael Andersen
Husudvalget (udvælges fra bestyrelsen): Gorm, Karsten, Tage (der udpeges et nyt medlem af
bestyrelsen)
Uddannelsesudvalget (instruktører med mindst instruktør 2): Henning, Frans, Thomas, Lars
Hugo, Per Dolleris, Per Gøse, Gorm, Søren (ny), Pia (ny), Jacqueline (ny), Mathias (ny) og
Stefan (ny).
Kvalitetsudvalget (nyt udvalg fra februar 2017) udpeges af bestyrelsen: Gorm (ny), Thomas
(ny), Stefan (ny) og Mikael A (ny).
Instruktørdage – Gorm og Kirsten
Design/udsmykning – Mikael Andersen, Leif Romsø og Gorm
Kajakstalden: Koordinator: Ole Bagger
Udstedelse af nøglekort og badekort og vedligeholdelse af trailere – Peter Bundgaard
Svømmehal og kontakt med livreddere – Per Dolleris og Gorm
Bygninger – Tage Damm

”Onsdagskaffe” – Ole Bagger og Christian m.fl.

Nøgler til Kajakstald – Karsten Koch
Gymnastik – Instruktør: Jytte Munter
Lån af klublokale, lån af klubkajakker, salg af badekort – Gorm Larsen
Kasserer, forsikringer, medlemskartotek og salg af nøgler: Karsten Koch

Ordstyrer Peter Freundt

Referent Jytte Munter

