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Referat fra den ordinære generalforsamling d.2. februar 2020.
35 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, Britta Rasmussen og Poul Tradsborg
4. Formandens beretning: Formand Birgitte Due Thompson fremlagde sin beretning for generalforsamlingen.
Hovedpunkter fra beretningen:
• Flydebroen blev etableret i april, til stor glæde for 125 af klubbens medlemmer der tilsammen roede
godt 20.000km. Desuden bliver den flittigt benyttet til børn og voksen hygge og til krabbefiskeri.
Det lykkedes at få flydebroen næsten fuldt finansieret, takket være Claus Midtgaards ihærdige indsats
for at skaffe donationer fra forskellige fonde.
Det har vist sig at lidt finpudsning og små ændringer vil gøre den mere funktionel. Dette arbejde er i
gang.
• Der vil blive afholdt Turlederkursus den 17. maj med Tue som instruktør.
• Kajakdepotet er overgået til Gert Larsen som tovholder på de praktiske opgaver, bistået med hjælp fra
andre medlemmer. Per Frandsen tager sig af de administrative funktioner om f.eks. rokort.dk.
• Formanden opfordrede til at flere medlemmer deltager i fælles ture, som f.eks. Havkajakroernes
Sommertræffet, der denne gang holdes i uge 30 på Ærø.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretningen er vedlagt referatet.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Martin Boisen fremlagde det reviderede regnskab. Martin nævnte, at regnskabet for 2019 især bar
præg af etablering af flydebroen, og mange udgiftsposter til udvidelse af kajakdepotet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Ingen ændringer modtaget.
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag
Ingen ændringer fra bestyrelsen.
2 ændringsforslag modtaget fra Per Frandsen.
De to forslag lød som følger:
7. nr. 1: Forslag om at Aalborg Havkajak klub fremover skal have en instruktør.
7. nr. 2: Forslag om at der nedsættes et udvalg bestående af klubbens instruktør og et par erfarne havkajakroere.
Se vedlagte bilag med de begrundede forslag.
Efter en længere debat hvor forskellige synspunkter blev fremlagt, blev forslag nr. 1 sat til afstemning.
Resultatet blev:
10 stemte JA
22 stemte NEJ
3 stemte BLANK
Forslaget blev hermed forkastet.
Side 1

02-02-2020
Forslag nr. 2 blev kort debatteret.
Da forslag nr. 1 blev forkastet, var forslag nr. 2 ikke så relevant længere, så Per Frandsen valgte at trække
forslaget tilbage.
Formanden Birgitte Due Thompson lovede, at bestyrelsen vil arbejde for at oprette et ”Teknik og
Sikkerhedsudvalg” og opfordrede samtidig interesserede medlemmer til at melde sig.
8. Forelæggelse af budget
Kasserer Martin Boisen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2020. Det forventes at økonomien i
2020 vil være relativt rolig, hvor de forudgående år har været præget af meget nyetablering.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
9. Fastsættelse af 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.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7, stk1
Valgt:
a. Bestyrelsesmedlem: Jette Marie Christensen
b. Kasserer: Martin Boisen
c. Suppleant: Brian Frandsen
11. Valg af revisor og suppleant
Valgt:
Revisor: Jens Erik Winther
Revisor suppleant: Tine Bundgaard Husum
12. Hvordan er det gået i udvalgene i det forløbne år
a) Kajakdepotgruppen
• Gert Larsen appellerede til, at man rapporterer eventuelle skader på klubbens udstyr i rokort.dk.
• Skader på en klubkajak rapporteres direkte på den pågældende kajak i rokort.dk.
• Andet skadet udstyr som svømmeveste, pagajer og lignende sættes til side i depotet, hvorefter man
rapporterer som ”meddelelse” på rokort.dk, hvor det beskadigede udstyr kan findes.
• Der appelleres til, at man tager en kost eller greb og gør flydebroen ren for ålegræs, mågeklatter mm.
når den trænger.
b) Turudvalget
• Udvalget beskæftiger sig primært med overnatningsture med bål, shelter og telt samt madlavning ved
brug at Trangia eller lignende.
• Når en tur er planlagt, bliver den altid gennemført i en eller anden form, tilpasset de aktuelle vejr og vind
forhold.
• Man medbringer selv mad, telt, sovepose, drikkevarer osv. Udstyr kan eventuelt lånes.
• Alle er velkomne til at slå ture op på rokort.dk.
• Alle opfordres til at have en pose med på roture og opsamle det affald man støder på undervejs!
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c) Aktivitetsudvalg
• Jytte Halgaard præsenterede udvalgets medlemmer.
• Sammenhold og socialt samvær er de primære fokuspunkter for udvalget.
• Der er planlagt følgende inden for nærmeste fremtid:
o Pileflet
o Standerhejsning
• Udvalgets medlemmer agerer praktiske grise ved klubbens arrangementer som for eksempel
Generalforsamling, Julefrokost mm.
• Der er plads til flere i udvalget, så kom frisk!
• Ideer og forslag er altid velkomne.
d) Svømmehal:
• Næsten alle søndage er afsat i svømmehallen. Da der nogle søndage kun kommer en 2-3 stykker, vil hver
anden søndag måske være passende.
• Gert Larsen opfordrer til, at man kommer i svømmehallen for at få de basale færdigheder til at sidde lige
i skabet. De fleste har stor glæde af at blive udfordret i det varme vand.
• Selv om der kun er plads til 10 i svømmehallen ad gangen, kan man roligt melde til alligevel. I praksis
melder nogle fra i sidste øjeblik. Gert lover, at han nok skal ringe, hvis der mod forventning alligevel ikke
er plads.
e) Introgruppen
• Jette Marie Christensen præsenterede udvalgets medlemmer.
• Der har været gode erfaringer med den introduktion til nye medlemmer, som gruppen har udarbejdet.
• Der blev optaget 34 nye medlemmer sidste år.
• I 2020 vil der blive optaget op til 40 nye medlemmer.
• Der vil på ny blive udbudt et Turlederkursus den 17. maj 2020.
• Dem der deltager på Turlederkurset skal forpligte sig til at gennemføre et vist antal aktiviteter i
sæsonen! Da der har været problemer med at få alle de uddannede turledere 2019 til, at medvirke ved
frironing i forventet omfang!
Martin Munk Mørk er frironingskoordinator.
• Alle er velkomne til at deltage på introduktionsaftenerne. De er slået op på rokort.dk.
Angiv ved tilmelding, at du er ”gammel” roer!
13. Kultur i forhold til vinterroning
Bestyrelsen efterlyste generalforsamlingens holdning til hvordan kulturen i foreningen skal være omkring manglende
overholdelse af klubbens regler omkring vinterroning.
• Hvad gør vi ved den der ikke får lavet selvredninger og alligevel ror alene om vinteren?
• Der var en livlig debat, hvor hovedkonklusionen blev:
o De få regler klubben har skal overholdes.
o Bestyrelsen skal give vedkommende en advarsel om eksklusion hvis reglerne ikke overholdes.
o Bliver advarslen ikke imødekommet, skal bestyrelsen bortvise vedkommende.
o Der var desuden bred enighed om, at disse anbefalinger også skal gælde sommerroning.
14. Klublokale, hvordan er det brugt i år?
Formanden Birgitte Due Thompson henviste til beretningen, hvor dette punkt er beskrevet.
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15. Eventuelt.
Per Frandsen opfordrede bestyrelsen til at få ryddet op på hjemmesiden:
• Info skal være relevant og up to date som for eksempel:
o Hvordan booker man et lokale
o Hvem er medlemmer af de forskellig udvalg
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