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Referat af den stiftende generalforsamling af AALBORG HAVKAJAK KLUB 

 

             Aalborg d. 1. februar 2015 

 

 

 

Der var mødt 43 havkajakroere frem til denne stiftende generalforsamling på 

Ralvej 13, 9000 Aalborg. 

Efter en kort introduktion af initiativ gruppen, gik vi videre til den omdelte dagsorden. 

 

 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af referent 
 

3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 
 

4. Forslag til vedtægter 
 

5. Forslag til fremtidigt arbejde 
 

6. Forslag til budget og kontingent 
 

7. Valg af foreningens bestyrelse samt revisor mm. iht. Vedtægterne §5. Stk.4 
 

8. Eventuelt 
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Ad. 1. Tue Olesen blev valgt som dirigent uden modkandidat. 
 
Ad. 2. David Lee blev valgt som referent uden modkandidat. 
 
Ad. 3. Der var en del diskussion vedr. forholdene for de der har delekajak ordning hos Aalborg 

Vandcenter. Tue Olesen er daglig leder af Aalborg Vandcenter og han gav en redegørelse for 
fremtiden, som han ser den i et nært samarbejde med Aalborg Havkajakklub. Der blev 
redegjort for forskellene mellem vandcenterets delekajak ordning og samme ordning i klub 
regi. Det består først og fremmest af det sociale og dernæst skulle det gerne udmønte sig i 
mere spændene ture på vandet. 

 
Ad. 4.  Forelagt initiativ gruppens udkast til vedtægter blev følgende ændret og tilføjet. 
 
 §2 stk. 1. punkt b blev ændret fra: 

At sikre at klubbens medlemmer kan udøve kajakroning under de bedst mulige forhold, 

samt at fremme samarbejdet med øvrige foreninger i Aalborg. 

 Til: 
At sikre at klubbens medlemmer kan udøve havkajakroning under de bedst mulige forhold, 
samt at fremme samarbejdet med øvrige foreninger i Aalborg. 

 
§3 stk. 5. blev ændret fra: 
Krav for medlemskab. EPP2 Dansk Kano & Kajakforbund eller havkajakroer 1. DGI. 

Til: 
Krav for medlemskab: EPP2 Havkajak eller DGI Havkajakroer 1. 

 
 §5 stk. 1 blev ændret fra: 
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig 
 uanset antal af personligt fremmødte, dog mindst 5 stemmeberettigede medlemmer. 
 Til: 
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig 
  uanset antal af personligt fremmødte, dog mindst 10 stemmeberettigede medlemmer. 
 

 §5 stk. 2 blev ændret fra: 
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt før sæsonstart og 

 fastsættes til første søndag i februar måned. 
 Generalforsamlingen afholdes i Aalborg Havkajakklubbens klubhus med mødetidspunkt 

  kl. 11.00. Indkaldelse skal ske 3 uger før generalforsamlingen pr. mail eller andet. 
Til: 
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt før sæsonstart og 

 fastsættes til første søndag i februar måned. 
Generalforsamlingen indkaldelse skal ske 3 uger før generalforsamlingen pr. mail eller 
andet.   
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§5 stk. 5 blev ændret fra: 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 15. januar. 
Til: 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

 hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og offentliggøres på klubbens lukkede 
hjemmeside. 

 
§7 stk. 1 blev ændret fra: 
Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 
vælges således: 

   Til: 
Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer, dog 
altid et ulige antal og vælges således: 

 
§7 stk. 5 blev tilføjet: 

Der skal tages referat af alle bestyrelsesmøder. Referaterne skal offentliggøres på klubbens 
lukkede hjemmeside. Personsager er uden for referat. 

 
§9 stk. 1 blev ændret fra: 

Disse vedtægter kan kun ændres, helt eller delvis, på en generalforsamling og 
 hertil kræves simpelt flertal af klubbens stemmeberettigede medlemmer 
 (mindst 1 over halvdelen). 

Til: 

Disse vedtægter kan kun ændres, helt eller delvis, på en generalforsamling og hertil kræves 
simpelt flertal af de fremmødte, der igen bekræfter ændringen på den næstkommende 
generalforsamling med et simpelt flertal. 

 
§9 stk. 2 blev ændret fra: 
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling 

 hvorpå de er vedtaget. 
Til: 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling 
 hvorpå de er endelig vedtaget. 

 

Ad. 5. Opsummering af forslag til fremtidig arbejde. 

Mogens Laursen – Udendørs bad. 

 Birgitte Stewart: Sommerfest. 

 Kurt Jepsen: Tur forslag, bivuak. 

 Birgitte Stewart: Introduktion, nye medlemmer. 

 John Andersen: Hjemmeside / Film. 

 Birgitte Stewart: Logo design og andre grafiske blikfang. 

 Birgitte Stewart: Julefrokost. 

 Jens Winther: Alkohol politik. 
 Birgitte Stewart: Åben hus arrangement / Havkajak prøve dag. 

 Tue Olesen: Uddannelse i nye havkajak teknikker og andre lign. ting. 
 David Lee: Gruppe til arbejdsweekend / Container installation. 
 David Lee: Fundraiser. 
 Henrik Rudkøbing: Vedligeholdelses ansvarlig / udvalg.    
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Ad. 6. Det blev pointeret at budget udkastet var et skud fra hoften, da initiativ gruppen ikke havde 
mulighed for at lave et budget baseret på nøjagtige data. 
Der var flere spørgsmål om beløbet på forventet tilskud, det svarede Gert Bach på som den 
eneste med erfaring i netop dette emne.  
Flere spørgsmål vedr. Aalborg Vandcenters delekajak ordning der efter en overgangs 
periode vil overgå til Aalborg Havkajakklub. 

Der blev diskuteret emner som kajak booking i praksis og nøgler til vej bom, her måtte Tue 
dog melde pas idet der er flere praktiske forhold der først lader sig afklare efter at Aalborg 
Havkajakklub er en realitet. 

 

 

Ad. 7. Evt. Bestyrelses kandidater blev bedt om at samle sig i en særskilt lokale og finde ud af inden 
byrdes hvem der havde mod og lyst til de forskellige poster. 

 15 minutter senere kunne dirigenten præsentere en komplet bestyrelse for forsamlingen til 
godkendelse. 

 

 Formand: Birgitte Frier Stewart. 

 Kasser: Jørn Jensen. 

 Bestyrelses medlem: Henrik Larsen. 

 Bestyrelses medlem: Birgitte Due Thompson. 

 Bestyrelses medlem: Per Frandsen. 

 Bestyrelses suppleant: David Lee. 

 

 Revisor: Tine Bundgaard Christiansen. 

 Revisor suppleant: Jens Winther. 
 
 Udvalg. 

 Udendørs bad: Mogens laursen, Jan Jeppesen, Egon Petersen. 

 Introduktion: Gert Bach, Birgitte Stewart. 

 Kajak udvalg: Ellen Strøyberg. 

 Kommunikation: Birgitte Stewart, John Andersen. 

 

Ad. 8. Under eventuelt blev diverse emner diskuteret i en meget god tone 

 

 Dirigenten kunne bekendtgøre at Aalborg Havkajakklubs stiftende generalforsamlings 

dagsorden var til ende og takkede for god ro og orden. 
Herefter var der kraftige klapsalver fra de tilstedeværende. 

 

 Generalforsamlingen sluttede Kl. 13:05. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referent: David Lee, Aalborg. 


