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Referat fra den ordinære generalforsamling d.3. februar 2019.
40 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Mødet blev holdt i Foreningshuset, Vestre Fjordpark.
1. Valg af dirigent: Camilla Nyborg
2. Valg af referent: Birte Svop
3. Valg af 3 stemmetællere: Tine Bundgaard Husum, Egon Petersen og Lone Have
4. Formandens beretning: Formand Birgitte Due Thompson fremlagde sin beretning for generalforsamlingen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretningen er vedlagt referatet.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Martin Boisen fremlagde det reviderede regnskab.
• Martin nævnte, at de store udgiftsposter til bestykning af kajakdepot samt 3 nye klubkajakker,
harmonerede fint med de budgetterede beløb
• Afslutningsvis nævnte Martin, at årets overskud ville have været godt 44.000 kr., hvis sponsoraterne ikke
var medregnet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Orientering om flydebro.
Olav Bennike fremlagde de aktuelle planer for flydebroen, der skal etableres ved slæbestedet.
• Flydebroen bliver 8 meter lang, med træbeklædning som i resten af Fjordparken, og riller i overfladen så
man lettere kan stå fast
• Broen er bygget op ved hjælp af aluminiumsrammer og pontoner. Bliver fastgjort til bunden ved hjælp af
kæder med et spænd på 1,5 meter.
Broen vil således kunne klare vandstandsforskelle på 1,5 meter. Yderligere kan den tåle at blive
oversvømmet, og den kan forholdsvis let tages op om vinteren i tilfælde af truende isvinter.
• Der bliver en afstand på 21 cm fra overkanten af broen til vandoverfladen.
• Broen bliver lagt i venstre side af slæbestedet således, at listerne i højre side fortsat kan anvendes.
• Flydebroen er bestilt ved MarineDesign hjemmehørende i Hirtshals
• Prisen bliver 186.000kr inkl. moms
• Der satses på at broen er sat op før standerhejsning!
• Ifølge Olav har klubben modtaget en forhåndstilkendegivelse om godkendelse til opsætning. Den
endelige godkendelse forventes modtaget i løbet af foråret.
• Claus Midtgaard orienterede om, at der er ansøgt om støtte ved yderligere to fonde. Der er dog ikke
modtaget nogen svar endnu.
7. Orientering om udkast til introforløb for nye medlemmer.
Martin Munk fremlagde det udarbejdede materiale, som en arbejdsgruppe har udarbejdet i løbet af efteråret.
Jette Christensen takkede arbejdsgruppen for godt og seriøst udført arbejde.
Udkastet er tidligere udsendt til alle medlemmer.
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8. Forslag til vinterroning.
Per Frandsen fremlagde 2 forslag til skærpelse af reglerne for at blive vinterroer:
1. De nuværende 100 km. i nuværende regler for vinterroning, ændres til 200 km.
Forslaget blev vedtaget med:
17 stemmer for
10 stemmer imod
13 stemmer hverken for eller imod
2. Selv- og makkerredning skal fremover vises for klubbens aktive instruktør 2 eller en af klubben udpeget
erfaren vinterroer.
Forslaget blev vedtaget med:
23 stemmer for
1 stemmer imod
16 stemmer hverken for eller imod
Der var en del debat, med synspunkter for og imod forslagene, op til afstemningerne.
Jette Christensen foreslog, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til, at udarbejde et oplæg for
vinterroning, i lighed med introforløb for nye medlemmer.
9. Forelæggelse af budget.
Kasserer Martin Boisen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2019.
• Der vil være lidt højere udgifter til kajakdepot og klublokale som følge af, at klubben får mere plads
stillet til rådighed af Aalborg kommune.
• Vi er stillet i udsigt, at Aalborg Kommune Fritid vil se gunstigt på en ansøgning om tilskud til fornyelse af
nogle af vores mest udtjente klubkajakker. Det er der taget højde for i det budgetterede beløb til større
anskaffelser.
Martin takkede for den flotte tilkendegivelse om støtte med næsten 60 medlemsaktier til flydebroen. I april/maj
ved vi hvor mange medlemsaktier der i givet fald vil være behov for.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
10. Fastsættelse af årligt klubkontingent.
Fastholder:
Årligt: 800,00 kr.
Halvårligt (efter august): 400,00 kr.
Privat kajakplads: 300,00 kr.
For nye medlemmer – det første år: 850,00 kr. Beløbet er inkl. 50 kr. til adgangsbrik.
Kontingent skal indbetales senest en uge efter generalforsamlingen.
Enstemmigt godkendt.
11. Forslag om nedsættelse af udvalg/kontaktpersoner:
a.
b.
c.
d.
e.
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Birgitte fremlagde forslaget:
a) Kajakdepot:
Vi har fået lov til at udvide vores kajakdepot med to garageporte mere.
Depotrummet kan på sigt indrettes til værksted.
Klubben kan søge om bevilling til materialer.
Kommunen har desuden tilbudt:
o at finde et sted til opbevaring af kajaktraileren
o at finde ud af om det er muligt, at opbevaring vores klubkajakker, klargjort til svømmehal, i
Sofiendal Svømmehal
b) Klublokaler:
Som en forsøgsordning stiller kommunen et ”klublokale” til rådighed i foreningshuset, i den del af lokalet
der vender over mod Cafeen.
Vi skal komme med forslag til indretning som skal godkendes af kommunen.
Det skal være muligt at flytte interiør således, at lokalet kan lægges sammen med det store lokale, når
det er påkrævet.
c) Visionsgruppe:
I samarbejde med DGI er der startet en visionsgruppe, der blandt andet skal drøfte visionerne for vores
klub som f.eks. udvidelser mm.
Der er pt planlagt 3 møder, hvor alle der er interesseret er velkomne.
d) Turudvalg:
Planlægning af længere ture med overnatning.
I øjeblikket er en tur til Sverige under planlægning, hvor man stadig kan melde sig til.
e) Aktivitetsudvalg:
Sociale aktiviteter som for eksempel klubaftener med forskellige emner eller ro-ture, muslingefest på
Egholm, julefrokost mm.
De tre planlagte møder i Visionsgruppen slås op på rokort. Alle kan deltage!
Opstartsmøder i de øvrige grupper bliver ligeledes slået op på rokort, så interesserede kan melde sig til.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7, stk1
Valgt:
a.
b.
c.
d.

Formand: Birgitte Due Thompson
Bestyrelsesmedlem: Olav Bennike
Bestyrelsesmedlem: Jytte Halvgaard
Suppleant: Claus Midgard

13. Valg af revisor og suppleant.
Revisor: Jens Winther
Revisor suppleant: Tine Bundgaard Husum
14. Eventuelt.
Der var et spørgsmål om, hvorfor reglerne for lån af klub-kajakker til gæster blev skærpet i løbet af den forgangne
sæson.
Birgitte Due Thompson svarede på spørgsmålet:
Vi erfarede at flere nye ret hurtigt inviterede gæster med ud. Dette medførte at klubbens medlemmer i flere tilfælde
ikke kunne komme ud og ro, fordi kajakker var reserveret til gæster.
Vi vil kigge på sagen i bestyrelsen.
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