5. februar 2017

Referat fra den ordinære generalforsamling AALBORG HAVKAJAK KLUB d. 5. februar 2017
Der var mødt 27 medlemmer frem til denne ordinære generalforsamling der blev afholdt i
Nordjyske Banks lokaler, Thulebakken 34, 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
a. På valg er formand Per Frandsen, (ønsker ikke genvalg som formand)
b. På valg er bestyrelsesmedlem David Lee, (ønsker ikke genvalg)
c. På valg er bestyrelsesmedlem Henrik Larsen, (ønsker ikke genvalg)
d. Tine B. Christensen ønsker at forlade bestyrelsen af personlige årsager,
derfor søger vi endnu et bestyrelsesmedlem for 1 år, der er villig til at overtage som
kasserer.
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. Hanne Fynbo, Gert B. Larsen og Poul-Erik Vinkler blev valgt som stemmetællere.
Ad. 4. Formand Per Frandsen fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen.
Per gennemgik året og beskrev sæson 2016 i positive vendinger i forhold til de mange gode
klub ture i lokal og fremmede vand, svømmehals træning, på det gode samarbejde vi trods
alt har haft til Aalborg Kommune i forbindelse med vores genhusning hos Aalborg Sejlklub og
ikke mindst på udviklingen med de nye faciliteter, vi flytter til i sensommeren 2017 i Vestre
Fjordpark.
I spørgetiden efter beretningen var der en del spørgsmål til vores nye placering og vores
muligheder for at ekspandere. Per forklarede at der var mange interessenter i Vestre
Fjordpark og at kommunen ikke kunne tage specielt hensyn til en nystartet Havkajakklub,
men at vi måtte arbejde for at få det bedst mulige resultat og tage den derfra.
Beretningen blev enstemmigt godkendt
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Ad. 5. Kasser Tine B. Christiansen fremlagde regnskabet for 2016.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 6. Ingen forslag til behandling.
Ad. 7. Der var modtaget ét forslag fra klubbens bestyrelse, bestyrelsen ville gerne have nedsat et
udvalg til at fremme brugen af klubbens kajaktrailer til ture i ind og udland.
Forslaget faldt i god jord, så at sige og udvalget består af Olav Bennike, Jan Drejer Jeppesen
og Nadja Albertsen.
Ad. 8. Tine B. Christensen redegjorde for budgettet for 2017
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 9. Kontingentet blev forslået uændret, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 10.
a. Birgitte Due Thompson blev enstemmigt valgt til formand. (Valgt for 2 år)
Per Frandsen blev valgt som menig bestyrelsesmedlem. (Valgt for 2 år)
b. Olav Bennike blev valgt til bestyrelsen. (Valgt for 2 år)
c. Camilla Nyborg blev valgt til bestyrelsen. (Valgt for 1 år) det er den resterende tid af Birgittes
periode som udløber i 2018, men da hun nu er formand, får Camilla det sidste år.
d. Jørn Jensen blev valgt som kasser og efterfølger Tine B. Christiansen som ønskede at
fratræde af personlige årsager, Jørn er valgt for 1 år.

Ad. 11. Nadja Albertsen blev valgt til suppleant til bestyrelsen. Jens Winther blev genvalgt som
revisor og Hanne Fynbo blev valgt som revisor suppleant.
Ad. 12 Per Frandsen orienterede om sponsor søgning og opfordrede forsamlingen til at tænke over
det og indberette muligheder.
Birgitte Due Thompson orienterede om DGI Landsstævne 2017 og den rolle vi i Aalborg
Havkajak Klub ønsker, og har forpligtet os til at bidrage med.
Datoer og nærmere info vil komme på mail, FB og vores hjemmeside.
Generalforsamlingen afsluttedes ca. klokken 12:45 med en tak for god ro og orden af
dirigenten Allan Jeppesen, og en tak fra den nye formand til dirigenten for en solid og kyndig
indsats.

Referent: David Lee.

