Aalborg, april 2020

Information fra bestyrelsen for Aalborg Havkajak klub

Valg af ny formand
Birgitte Thompson har valgt at trække sig som formand. Det er med stor beklagelse,
at den øvrige bestyrelse har modtaget denne melding.
Ifølge vedtægterne har kassereren opgaven, at indkalde og lede bestyrelsesmøder når
formanden er fraværende. Kassereren vil i lyset af den nuværende situation, derfor
varetage nødvendige ledelsesopgaver, indtil der er valgt en ny formand.
Ligeledes vil bestyrelsen fortsat varetage de sædvanlige administrative opgaver der er
i klubben.
Bestyrelsen beder om forståelse for, at der kan være beslutninger der må afvente, at
en ny formand er valgt.
Ekstraordinær generalforsamling søndag den 17/5-2020
I følge vedtægterne skal der gennemføres en generalforsamling for at vælge en ny
formand. Bestyrelsen planlægger med at afholde en ekstraordinær generalforsamling
søndag den 17/5-2020 kl. 10. Eneste punkt på dagsordenen vil være valg af ny
formand. Indkaldelse udsendes snarest, så der leves op til vedtægternes
indkaldelsesfrist på 2 uger.
Vedtægtsændring i lyset af forsamlingsforbuddet
Da det er uklart, hvorledes forsamlingsforbuddet vil være udmøntet efter den 10/52020, planlægges der med en vedtægtsændring som DGI har beskrevet.
Vedtægtsændringen består udelukkende af en tilføjelse der beskriver, at en
ekstraordinær generalforsamling kan afvikles digitalt, hvis bestyrelsen vurderer at det
er hensigtsmæssigt.
Hvis denne vedtægtsændring bliver vedtaget, kan formandsvalget på den
ekstraordinære generalforsamling den 17/5-2020, enten afvikles som en normal
generalforsamling i foreningshuset eller digitalt, afhængig af hvilke restriktioner der
måtte være gældende omkring forsamlinger.
Den ekstraordinære generalforsamling - der skal behandle denne vedtægtsændring kræver, at der møder 10 – og kun 10 grundet forsamlingsforbuddet –
stemmeberettigede medlemmer personligt frem og stemmer om vedtægtsændringen.
Denne ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt søndag den 10/5-2020 kl.
10. Der oprettes en aktivitet på rokort således, at præcis 10 medlemmer kan tilmelde
sig. Den ordinære generalforsamlings sædvanlige dirigent og referent vil deltage.
Klubbens revisor vil også deltage.

Formands emner
Bestyrelsen vil kraftig appellere til alle medlemmer om at overveje, om der er
mulighed for at bidrage til klubbens ledelse.
Klubben er i god form både praktisk og økonomisk. Der er velfungerende udvalg der
håndterer kajakdepot, optagelse og introduktion af nye medlemmer, teknik- og
sikkerhedsudvalg og sidst men ikke mindst, et aktivitetsudvalg der sørger for mange
fælles aktiviteter i løbet af året.
Hvis der bare er den mindste spirende interesse, så kontakt endelig en fra
bestyrelsen, der kan fortælle mere om bestyrelsens opgaver.
Sæsonstart 2020
Diverse myndigheder udsender i disse dage rigtig mange retningslinjer for hvorledes
idrætsklubber skal håndtere Corona situationen.
Klubbens teknik- og sikkerhedsudvalg nærlæser i øjeblikket disse retningslinjer. Dette
vil føre til en snarlig ajourføring af klubbens retningslinjer. Således at vi kan få skudt
gang i en noget anderledes sommersæson, med de rette vejledninger på plads.
Optagelse af nye medlemmer i 2020
Bestyrelsen har besluttet, at der optages nye medlemmer i 2020 på en meget kontrolleret,
stille og rolig vis.
Introduktion og frironing af nye medlemmer vil blive håndteret indenfor myndighedernes
retningslinjer. Dette inkluderer også medlemmer fra 2019, der ikke nåede at blive friroet sidste
år.

Aflåsning af omklædningslokalet i kajakdepotet
Myndighederne har indskærpet, at der ikke må være adgang til omklædningsrum og lignende.
Derfor har bestyrelsen valgt, at omklædningsrummet i kajakdepotet indtil videre er aflåst.

På bestyrelsens vegne
Martin Boisen, Kasserer

