7. februar 2016

Referat fra den første ordinære generalforsamling i AALBORG HAVKAJAK KLUB
d.7. februar 2016
Der var mødt 37 medlemmer frem til denne første ordinære generalforsamling, der blev
afholdt i Aalborg Sejlklubs lokaler på Skydebanevej 40, 9000 Aalborg.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Valg af 3 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag.
8. Forelæggelse af budget.
9. Fastsættelse af klubkontingent.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7, stk. 1
På valg er Kasserer, Jørn Jensen (ønsker ikke genvalg)
På valg er bestyrelsesmedlem Birgitte Due Thompson (modtager genvalg)
11. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant alle for 1 år
12. Eventuelt.
Ad. 1. Allan Jeppesen blev valgt som dirigent uden modkandidat.
Ad. 2. David Lee blev valgt som referent uden modkandidat.
Ad. 3. Inge Skødt, Camilla Nyborg, Olav Bennike og Egon Petersen blev valgt som stemmetællere.
Ad. 4. Da formand Birgitte Stewart i efteråret ønskede at stoppe som formand grundet travlhed i sit
firma, var det den konstituerede formand Per Frandsen, der fremlagde bestyrelsens
beretning for generalforsamlingen.
Per gennemgik året og beskrev, hvad klubben havde opnået - blandt andet i form af
donationer til kajakker og sikkerhedsudstyr fra forskellige fonde.
I spørgetiden efter beretningen var der ros til den siddende bestyrelse for vel udført arbejde
og indsats.
Det blev bemærket en del initiativer der havde skuffet, f.eks. rulletræning i Vadum
svømmehal der måtte opgives pga. forurenede havkajakker, svigtende tilslutning til klub
arrangementer og udvalgsarbejde.
Der kom mange konstruktive forslag fra forsamlingen til bedring af situationen, bla. foreslog
Michael Jensen at bestyrelsen skulle efterspørge hjælp til konkrete opgaver, hvilket
erfaringsmæssigt gav det bedste resultat. Mogens Berg Laursen foreslog at opgaverne blev
slået op på vores lukkede FB gruppe. Der kom en del forslag, som bestyrelsen vil arbejde
med i det kommende år.
Beretningen blev godkendt.
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Ad. 5. Revisor Tine B. Christiansen som har assisteret kasserer Jørn Jensen i det forløbne år
fremlagde regnskabet for 2015.
Selvom regnskabet blev enstemmigt vedtaget, så var der forinden stor spørgelyst og ind til
diverse poster, f.eks spurgte Jeppe Sørensen, hvad svømmehalstræningen havde kostet;
Ikke noget svarede kasseren, vi var der ikke så længe! Regnskabet blev godkendt.
Ad. 6. Birgitte Due Thompson præsenterede bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne hhv.
§4 stk 1 og §1 stk. 3.
Første punkt drejede sig om ændring af betaling af kontingent til før generalforsamlingen i
stedet for efter.
Efter en længere debat blev forslaget trukket tilbage af bestyrelsen, da en vedtagelse ville få
konsekvenser for budgetteringen i det indeværende år.
Næste vedtægtsændring ændringsforslag vedr. tilhørsforhold §1 stk. 3 blev enstemmigt
vedtaget, og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling samtidig med årets
standerhejsning, så vi kan få forsamlingens beslutning godkendt endeligt jævnfør vores
vedtægter.
Ad. 7. Der var ingen indkomne forslag til behandling.
Ad. 8. Tine B. Christensen redegjorde for budgettet for 2016
Der var budgetteret med en forhøjelse af prisen på privat kajak plads fra 300,00 til 500,00kr.
Følgende blev det til en lang og livlig diskussion om hvorvidt det var rimeligt, bla. blev det
bemærket at klubben giver overskud med eller uden denne forhøjelse, modargumentet var
at det nuværende beløb ikke dækkede selve container lejen. Sluttelig kom budgettet til
afstemning og blev godkendt uden den forslåede stigning i prisen for at have sin private
kajak opbevaret i vores containere.
Ad. 9. Kontingentet blev forslået uændret, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 10. Birgitte Due Thompson blev genvalgt til bestyrelsen og Tine B. Christensen blev valgt som
kasserer. Begge enstemmigt og uden modkandidater.
Ad. 11. Jens Winther blev genvalgt som revisor og Hanne Fynbo (fraværende) blev valgt som revisor
suppleant. Claus Midtgaard blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Ad. 12 Under eventuelt blev mange emner vendt, bla. forhold til og samarbejde med Aalborg
Sejlklub i den tid, vi er genhuset på deres matrikel, parkeringsforhold og adgang til vandet,
en stram container dør og spørgsmål om halv kontingent i første halvår for tilrejsende
studerende.
Generalforsamlingen afsluttedes klokken 12:48 med en tak for god ro og orden af dirigenten
Allan Jeppesen, hvorefter forsamlingen besigtigede de nye rammer ved Aalborg Sejlklub.
Referent: David Lee, Aalborg.

