Generalforsamling 2011
Referat af General Forsamling
Odense Kajakklub 20110330
Fremmøde:

109 stemmeberettigede medlemmer og en gæst; Gorm Rønved Larsen, Kerteminde.

Ordstyrer:

Gorm Rønved Larsen, formand i Kerteminde Kajakklub



Ordstyrer konstaterer at GF er lovligt indvarslet.

Referent:

Christen Ravn, medlem af Odense Kajakklub

Bestyrelsens beretning:
Formandens beretning:


Beretningen findes på klubbens hjemmeside og opslagstavle

Kommentarer:

Referat: Fra flere sider ytres beklagelse over de interne stridigheder, der har været i bestyrelsen. Der foregår en
længere debat, som ikke kan refereres i detaljer, men den fremadrettede konklusion synes at være ønsket om et konstruktivt
bestyrelsesarbejde og en god kommunikation med klubbens medlemmer.

Formanden medgiver at der fortsat ligger en udfordring i at opdatere medlemslister og holde styr på
kontingentrestancer.


Formandens beretning vedtaget ved håndsoprækning med stort flertal

Næstformandens beretning:


Gennemgang af årets begynderroning, sommerkursus, EPPkurser



Status over årene som næstformand



Næstformandens beretning vedtages med bifald fra GF.

Kassererens beretning oplæses af Kirsten Barth i Finn Barths fravær:


Regnskab for 2010 og budget for 2011 uddeles som skriftligt bilag til GF
Kommentarer


Bo Zethsen besvarer kommentar om kassererens startvanskeligheder med at han har været behjælpelig i det omfang
han er blevet kontaktet


GF: Regnskabet vedtages ved håndsoprækning med stort flertal


Formanden påpeger at det fremlagte budget for 2011 på visse punkter ikke stemmer overens med det af bestyrelsen
vedtagne budget. Dette beklages af den årsag at budgettet repræsenterer bestyrelsens målsætninger for 2011.

Sten Jørgensen påpeger praksis om at det kommende års budget blot skal fremlægges på GF, men ikke er til
afstemning

GF: Der fornemmes opbakning til at den kommende bestyrelse lægger budget i tråd med det, af den tidligere
bestyrelse vedtagne budget


Den fremlagte beretning vedtages med bifald fra GF.

Poloudvalgsformandens beretning:


Gennemgang af resultater for klubhold og landsholdsspillere i 2010



Gennemgang af målsætninger for 2011, herunder hensigten om bedre kommunikation med den øvrige kajakklub

Kommentarer:


Inge Marie ytrer ønske om anmeldelse af aktiviteter, hvor klubbens kajakker benyttes uden for klubbens almene
rovand
Aktivitetsudvalgsformandens beretning:


Gennemgang af aktiviteter i 2010



Oplyser at Weserturen er udskudt.

Værkstedsudvalgsformandens beretning:


Gennemgang af aktiviteter i 2010, beklager stort fravær i udvalget

Sportsudvalgsformandens beretning oplæses af Formanden i Christian Nielsens fravær


Gennemgang af årets aktiviteter og ønske om opretholdelse af elitemiljø i Odense Kajakklub.

Kontingent 2011


Forslag om studenterkontingent



Fastholdelse af kontingentsatserne vedtages med bifald fra GF.

Behandling af indkomne forslag


Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer (Ref: opslag på hjemmesiden)
1. §1: Ændringsforslag falder for afstemning ved håndsoprækning
2. §9:
Forslag 2: Forslaget vedtages ved håndsoprækning med over 2/3 flertal
Forslag 5: Udskydes til næste år



Finn Barth’s forslag om vedtægtsændringer
1. Forslag 4: Falder for afstemning



Sten Jørgensens forslag
1. Forslag 3: Forslagsstilleren frafalder forslaget
2. Forslag 6: Forslaget strider mod vedtægternes §1 og kommer således ikke til afstemning

Valg af bestyrelsesmedlemmer:


Formandskandidater:
Michael Jakobsson: 71 brevstemmer
Pia Pedersen: 37 brevstemmer
Michael Jakobsson er således genvalgt



Næstformandskandidater
Julie KjærMadsen vælges til næstformand



Kassererkandidater:
Henning Mortensen vælges til kasserer



Sportsudvalgsformand:
Rasmus Hansen vælges til formand for sportsudvalget



Poloudvalgsformand:
Andreas Juhl vælges til formand for poloudvalget



Aktivitetsudvalgsformand:
Pia Pedersen vælges til formand for aktivitetsudvalget



Værkstedsudvalgsformand:

Ingen kandidater


Supplerende medlem af bestyrelsen
Jens Lauridsen vælges til supplerende medlem af bestyrelsen

Valg af ekstern revisor:


PK Revision vælges

Eventuelt:


Forslag om billeder af bestyrelsesmedlemmerne på opslagstavlen



Forslag om oprettelse af klubmappe med praktiske oplysninger



Forslag om at ændre dato for GF ift. DKFÅrsmøde i uge 11.

Referent:

Dirigent:

Christen Ravn

Gorm Rønved Larsen

