Generalforsamling i KanoKano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 4. februar 2017
2017
Velkomst ved formand Tommy Kjær
Referent: Linda Kirkeby Lauridsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Henrik Bach blev valgt.
Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning (se bilag)
Beretningen blev godkendt.

3. Beretninger fra udvalgene
Begynderudvalget – Niels-Ulrik Teisner (se bilag)
Børneudvalget – Niels-Ulrik Teisner (se bilag)
Kajak-polo og livredderne – Casper Vangsøe (se bilag)
Materialeudvalget - Martin Thomsen
Starter op med reparationer i midten af februar, og dette gælder kun mindre skader.
Større skader laves ikke længere af Martin.
Husudvalget – Flemming Drescher
Udvalget kører på lavt blus henset til, at vi måske skal bygge nyt klubhus, men nødvendig vedligeholdelse
og reparationer foretages.
Mht. trailerne vil de snarest blive forsynet med nye blinklysglas og stik. Den lille trailer vil endvidere få nyt
næsehjul. Endelig kunne Flemming oplyse, at der nu er korrekte nummerplader på begge trailere ☺.
Bådudvalget – Henrik Bach Christensen
Der er i 2016 indkøbt to nye kajakker.
Af de gamle kap-kajakker er en solgt og to under salg.
Der er også indkøbt 5 nye Jantex-pagajer – del- og justerbare i juniorstørrelse.
Det planlægges at købe flere nye kajakker sidst på året 2017. Henrik efterlyste forslag fra medlemmerne til,
hvilke kajak-typer, der ønskes indkøbt.

Henrik ønskede sig endvidere en gruppe på 3-4 medlemmer, der har lyst til at afprøve og evaluere de nye
kajakker, vi får i klubben. Opgaven vil være at prøve at ro i kajakkerne og derefter udfylde et
evalueringsskema mht. stabilitet, styreegenskaber, hvor lette er de at indstille etc. Gruppen skal helst bestå
af personer i forskellig højde og drøjde.
Jette Fuhlendorff spurgte, om der kunne laves en oversigt over alle kajakkerne med oplysninger om, hvilken
”størrelse” roere, de er egnet til.
Henrik oplyste hertil, at det er planen, at der skal laves en mappe med beskrivelse af kajakkerne.
A.P. foreslog, at man evt. kan kigge på kajakinfo.dk – her skulle man kunne finde oplysninger vedr. de
forskellige kajak-typer.
Heidi Grøngaard foreslog endvidere at man kan google den enkelte type.
Stævneudvalg – Michael Geselle
Intet ny under solen!
Indkøbsudvalg – Bodil Nielsen
Bodil stopper som klubbens indkøber, og der opfordredes til at melde sig som ny indkøber.

Som afslutning på beretninger fra udvalgene oplyste Brian Jensen, at bestyrelsen ved ekskursionen til andre
klubber i forbindelse med det nye klubhus-byggeri, havde erfaret, at der i andre klubber var mange
enkeltmandsudvalg, hvilket måske kunne være en idé at kopiere.

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet for
indeværende år
Brian Jensen gennemgik regnskab og budget med den konklusion, at klubben ingen gæld har, men mange
aktiver. Regnskab og budget blev godkendt.

Herefter lidt snak omkring rengøring i klubben. Jeanett Nielsen oplyste, at nuværende rengøringsselskab er
opsagt, da rengøringen i længere tid har været mangelfuld. Der laves aftale med nyt selskab , som
formentlig starter op pr. 1. marts.

Pause i generalforsamlingen til indtagelse af kaffe/the og lækre hjemmebagte kager og fastelavnsboller!
Formanden uddelte herefter vin:
-

Bodil Nielsen blev takket for den store hjælp til indkøb
Heidi Grøngaard Mikkelsen og Annemette Bering blev takket for den store indsats, de har ydet i
bestyrelsen

og pokaler:
Flest roede km i 2016:
-

Johnny Schmidt – 4.000 km
Heidi Grøngaard Mikkelsen – 1.292 km
Begyndere – Anette Straadt – 293 km
Ungdom – Anders – 1.539 km
Børn – Line – 82 km

Herefter fortsatte generalforsamlingen.
5. Rettidigt indkomne forslag (d.v.s. er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
Indkomne forslag:
Casper Vangsøe foreslog ændret kontingent for kajak-polo-medlemmerne
Punktet blev slået sammen med næste punkt på dagsordenen, som var:

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som er:
-

Juniorer kr. 825
Seniorer kr. 1.500
Familie kr. 2.400
Passive kr. 325
Gæster kr. 750

Der var herefter en del diskussion omkring kajak-polo-medlemmernes ønske om at betale lavere
kontingent.
Der var overvejende stemning for, at kontingentet ikke skulle ændres for kajak-polo-medlemmerne. I
stedet blev det foreslået, at de integreres mere i klubben, bliver mere synlige og bruger klubfaciliteterne og
åen mere, så andre medlemmer kan følge med i, hvad de laver.
Casper Vangsøe appellerede til, at flere medlemmer skulle prøve kajak-polo-sporten. Han oplyste
endvidere, at man har planer om at blive mere synlige i gadebilledet, hvis der etableres det meget omtalte
havnebassin.
Diskussionen endte med, at Casper Vangsøe trak forslaget om nedsat kontingent tilbage, og
generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til uændret kontingent.

7. Valg af formand
Tommy Kjær var på valg og var villig til genvalg. Tommy blev valgt med akklamation.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jeanett Nielsen og Flemming Drescher var på valg og var begge villige til genvalg.
Jeanett og Flemming blev valgt med akklamation.

9. Valg af 2 suppleanter
Anne Holme og Heidi Grøngaard Mikkelsen var på valg og begge ønskede ikke genvalg.
Jan Lauritzen og Nils Weis Jørgensen meldte sig som mulige kandidater, og begge blev valgt med
akklamation.

10. Valg af revisorer
Brian Kragh og Ida Jensen var begge villige til genvalg – og begge blev genvalgt med akklamation.

11. Eventuelt
Indkøber
Som konsekvens af, at Bodil Nielsen ikke ønskede at fortsætte som indkøber for klubben, opfordrede
Tommy Kjær klubbens medlemmer til at melde sig som afløser. Meget glædeligt meldte Thomas Jensen sig.
Nyt klubhus
Brian Jensen fortalte om status for projekt Nyt klubhus og fremviste et af Kjeld ???? udfærdiget
tegningsudkast, som nu er sendt til kommunen for forhåbentlig godkendelse.
Det er nødvendigt for klubben at få mere plads, og forslaget viser et spændende og nytænkt hus med
udnyttet 1. sal og lettere udvidelse af underetagen, men samtidig i stil med Naturskolens bygninger.
Per Spejder-arrangement
Niels Ulrik Teisner oplyste, at der i lighed med sidste år afholdes et arrangement med Per Spejder, da vi har
brug for at få uddannet flere instruktører – både 1’ere og 2’ere.
Derudover ønsker man også uddannelse af EPP3-instruktører og EPP2-instruktører.
Niels Ulrik opfordrede klubbens medlemmer til at overveje at lade sig uddanne til instruktører!
Tour de Gudenaa
Flemming Drescher oplyste, at TdG har 50-års jubilæum i år og efterlyste hjælpere både til planlægningen
og afholdelsen af løbet.

Tommy Kjær takkede herefter for året 2016 og dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden.

