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Referat fra den ordinære generalforsamling d.4. februar 2018. 

 

34 medlemmer havde på forhånd tilmeldt sig. 

Mødet blev holdt i Forsamlingshuset, Vestre Fjordpark. 

 

1: Valg af dirigent: Jette Marie Christensen 

2: Valg af referent: Ellen Strøyberg 

3: Valg af 3 stemmetællere: Nadja Albertsen, Lars Munkholm og Britta Hansen 

 

4: Bestyrelsens beretning: Formand Birgitte Due Thompson fremlagde bestyrelsens beretning for 
generalforsamlingen. Af sidste års beretning fremgik det, at kommunen ikke havde tænkt en nystartet 
kajakklub i Vestre Fjordpark ind. Vi måtte arbejde på at få det bedst mulige resultat og tage den derfra. 

D. 29. oktober 2017 flyttede klubben - ikke kun til nye lokaler - men også til nyindrettet kajakdepot – dette 
takket være klubmedlemmers store indsats og mange frivillige arbejdstimer. 

Ikke kun har klubben fået stillet mere plads til rådighed end lovet. El og lys er installeret og kommunen vil 
bekoste installation af vand (frostfri til helårs- brug) Pris:11.000 +moms. Klubben vil efterfølgende etablere 
kajak skyllepladser ved portene. 
 

Vedr. slæbested og problemer med at få kajakkerne i vand - uden skader. Klubben har fået en slinger. Det er 
endnu ikke på plads hvordan denne opsættes og hvor bekosteligt det bliver. 

Bestyrelsen takkede for opbakning til den ekstraordinære generalforsamling. 

Ved DGI-arrangementer i Fjordparken har flere klubmedlemmer stillet sig til rådighed og dermed indsamlet 
penge til klubben. 50 kr pr. mandetime. I alt 5000 kr. 

Formanden afsluttede med et ønske om, at vi fortsætter med at være en: 

 Hyggelig, aktiv og rummelig forening! 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

5: Kasserer Camilla Nyborg fremlagde revideret regnskab. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

6: Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen foreslår at den får et max beløb stillet til rådighed - uden først 
at skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

 

Vedtaget: Budget øges til 15.000 kr til mindre anskaffelser. Her ud over disponerer bestyrelsen over 35.000. 
Bestyrelsen sender besked ud til medlemmerne med orientering om påtænkte dispositioner i forhold til disse. 
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7: Bestyrelsen foreslår at flere medlemmer går ind i aktivitetsudvalg. 

Følgende udvalg blev nedsat: 

Langturs udvalg: Nadja Albertsen, Olav Bennike, Jan Drejer Jeppesen, Mogens Berg Laursen 

Festudvalg: Camilla Nyborg, Henrik Lemmiche, Jytte Halvgaard 

Vand/kajak aktiviteter: Birgit Hansen, Henrik Lemmiche, Nadja Albertsen 

Fundraising: Claus Midtgaard, Martin Knudsen 

Udvalgene er ikke lukkede. 

Alle kan arrangere ture og lægge ud på rokort. 
 

8: Fremlæggelse af budget. Budget blev enstemmigt vedtaget. Jvf. Forslag til vedtægtsændringer. 
 

9: Fastsættelse af årligt klubkontingnent. 

 

Vedtaget: 

Årligt: 800,00 kr – 

Halvårligt (efter august): 400,00kr 

Privat kajakplads: 300,00 kr 

 

For nye medlemmer – det første år: 850,00 kr. Beløbet er incl. 50 kr til adgangsbrik. 

 

Kontigent skal indbetales senest en uge efter generalforsamlingen. 

 
10: Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7, stk1 

Valgt: 
 
Kasserer: 

Martin Boisen 

 
Bestyrelsesmedlemmer: 

Nadja Albertsen (genvalgt) 
Jette Marie Christensen 
 
Suppleant: 

Jytte Halvgaard 
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11: Valg af revisor og suppleant. 

Revisor: 

Jens Winther 

 
Suppleant: 

Verner Bendixen 

 

Afsluttende: En stor tak til Per Frandsen for en helt fantastisk arbejdsindsats for klubben og også til Camilla 
Nyborg for arbejdet med overtagelsen af klubbens regnskab. 

Også en tak til Jørn for hans indsats som kasserer samt David, der fortsat vedligeholder vores hjemmeside. 

 

12: Eventuelt. 
 

Jan Drejer Jeppesen henstiller til at bestyrelsen systematiserer selvrednings- og makkerredningsøvelser og at 
vinterroere, der endnu ikke har udført disse inden vintersæson start, indkaldes til selvredning. 

 

Ordensregler er gældende. 
 

Vedtægter: Man skal for hver sæson noteres for selvredning og makkerredning. 

Husk at forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde inden for tidsfrist. Jvf. Klubbens vedtægter 
§5 stk. 1 

Generalforsamlingen afsluttedes kl.12 med en tak for god ro og orden. 

Og tak til Jette Christensen for på fornem vis at påtage sig ordstyrerfunktionen i forhold til en aktiv 
medlemsskare. 


