26. september 2013
Til bestyrelsen
Indkomne forslag til Ekstraordinær Generalforsamling i Odense Kajakklub den 9. oktober
2013.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt den 5. september ved opslag i klubben, samt på
klubbens hjemmeside. Sidste frist for indsendelse af forslag var den 24. september.
Tema for den ekstraordinære generalforsamling er:
Fastlæggelse af økonomisk princip for bestyrelsens tildeling af økonomiske midler i
klubben fremover.
Der var inden d 25. september indkommet disse forslag:
a. Fra kasserer Bent Jørgensen
b. Fra Henning Frederiksen
c. Fra Andreas Juhl, Rasmus Hansen og Anita Rye Ottosen
d. Fra Jens Lauritsen
Forslagene findes fra næste side.
Vi - formand og næstformand - foreslår, at bestyrelsen ud fra de indsendte forslag udsender et
forslag til opdeling af diskussionen under punkt 3 i dagsordenen i nogle del-emner, så vi kan få
en god diskussionen på generalforsamling.
Vi håber resten af bestyrelsen vil bakke op om denne måde at få en god generalforsamling på.
Selve diskussionen af forslagene skal selvfølgelig tages på generalforsamlingen.
Senest midt/sidst i næste uge skal indsendte forslag oplyses til medlemmerne.
Vi håber også, at I vil bakke op om forslaget med at få Stig Holgaard som dirigent. Der er ikke
indgået andre forslag.
venlig hilsen
Henning Mortensen og Jens Lauritsen
Næstformand
Formand
Odense Kajakklub
---------------------------
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Gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling.
Formand og næstformand foreslår denne måde, at gennemføre generalforsamlingen på:
Ved indgangen til lokalet sikres, at de der ankommer er betalende medlemmer. Ligesom der
uddeles stemmesedler.
Formanden byder velkommen, hvorefter den egentlige generalforsamling begynder.
1. Valg af ordstyrer
Formand og næstformand foreslår Stig Holdgaard, tidligere medlem af klubben.
2. Valg af referent ? (nogen kandidater ?), og stemmeoptællere.
3. Fastlæggelse af økonomisk princip for bestyrelsens tildeling af økonomiske midler i klubben
fremover.
Kassereren begrunder indkaldelse til generalforsamlingen.
Diskussionen gennemføres i et antal emner ud fra de indsendte forslag, som er delvist
overlappende. Ved hvert underemne får de enkelte forslagsstillere mulighed for at begrunde de
indsendte forslag, hvorefter generalforsamlingen kan diskutere under ledelse af dirigenten.
Dernæst foretages afstemning ud fra opstillede afstemningsformuleringer, sådan at der kan
tages en beslutning der binder bestyrelsen fremover for hvert emne.
4. Eventuelt
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Forslag til den ekstraordinære generalforsamling indsendt af:
Bent Jørgensen
Bestyrelsen pålægges at prioritere midler således at:
a)
Hver afdeling tildeles samme beløb pr. medlem til aktiviteter, udstyr og kursus. Udlejning af
klublokaler indgår i fælles klubkasse. Afdelingerne kan indhente yderligere midler ved kurser og
aktiviteter indenfor sin egen kajakdisciplin og eksternt tilskud. Ungdoms arbejdet kan tildeles
særskilte midler.
b)
Medlemmerne indgår som udgangspunkt i motionsafdelingen, men kan til enhver tid skifte
til en anden afdeling. Et medlem kan være aktiv i flere afdelinger, men skal angive sin
hovedkajakdisciplin. Ændringer kan foretages løbende og gøres op ved årsskifte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag til den ekstraordinære generalforsamling indsendt af:
Anita Rye Ottosen, Rasmus Hansen og Andreas Juhl:
Princip for fordeling af økonomiske midler i Odense kajakklub.
Midler som skal fordeles:
Indtægter i form af kontingent og begynder/kajak kurser (konto 1100 – 1320).
Fratrukket de faste udgifter (konto 2710 – 7120)
Resterende beløb skal fordeles via åben dialog i bestyrelsen.
Alle afdelinger (Hav, kap, tur, børne-/ungdom og polo) nedsætter en arbejdsgruppe, som
udarbejder et budget.
Disse budgetter skal forelægges bestyrelsen som i samarbejde skal komme med et forslag til det
endelige budget, som skal godkendes på generalforsamlingen.
Fordelingen af midlerne i budgettet skal ske med hensyntagen til følgende.
Aktivitetsniveauet i de forskellige afdelinger.
Antal aktive medlemmer i afdelingerne.
Aldersgrupperingerne i afdelingerne.
Udviklingspotentialet i afdelingerne. (evnen til at skabe nye medlemmer).
Ønsker man i den enkelte afdeling, aktivitet, indkøb osv. som er ud over det i budgettet, skal den
enkelte afdeling selv stå for finansieringen.

Ekstraordinær generalforsamling Odense Kajakklub 2013 - side 3 af 4

Forslag til den ekstraordinære generalforsamling indsendt af:
Henning Frederiksen
Forslag 1.
Bestyrelsen skal støtte at der laves klubtrøjer med klubbens logo. Frivillig uden for bestyrelsen
kan stå for projektet. Bestyrelsen skal sørge for den nødvendige økonomiske garanti.
Medlemmer kan bestille trøjer og betale faktiske kostpris pr. trøje eller mindre hvis bestyrelsen vil
støtte projektet yderligere.
Forslag 2.
Bestyrelsen skal arbejde for, at ungdomstrænere bliver passende honoreret og anerkendt for
deres klubarbejde, svarende til minimum gratis medlemskab af klubben.
Forslag 3
Bestyrelsen skal afsætte beløb til ungdomsroere, således at der som minimum kan betales
udgifter til chauffør/bil for transport af de unge til stævner og løb.
Forslag 4
Bestyrelsen skal arbejde for/ støtte til rekruttering af nye, især unge, medlemmer til respektive
kajakafdelinger/typer.
Tilføjelse af formanden:
Det er aftalt med Henning Frederiksen, at forslag 4 bortfalder da det ikke handler om økonomisk
prioritering, men er en motivation for de tre andre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag til den ekstraordinære generalforsamling indsendt af: Jens Lauritsen
Bestyrelsen skal prioritere klubbens midler således at disse principper følges:
1. Klubben har kun èt klubhus (inklusive regattabygningen), som ligger på Stige Ø. Udlejning af
klubhuset indgår i klubkassen.
2. Fremtidige eventuelle lån til istandsættelse af klubhus inklusive regattabygning kan kun
vedtages på en generalforsamling. Der må ikke optages lån til aktiviteter, kurser eller udstyr.
3. Der kan ikke udbetales personlig løn til medlemmer for at være instruktør, ansvarlig for
aktiviteter eller lign. Nedsat kontingent pga særlige forhold kan alene besluttes på en
generalforsamling.
For at sikre overskuelighed i bestyrelsens prioritering skal:
1 Afdelingernes regnskab opgøres særskilt. Bestyrelsesrepræsentanten for hver afdeling er
ansvarlig for at afdelingen ikke bruger mere end tildelt plus selvstændigt indtjent beløb. Ikke
anvendte midler i et regnskabsår kan indsættes på opsparingskonto for den pgl. afdeling.
2 Klubben har tre afdelinger pr sept 2013:
motion (tur og havkajak), polo og sportsafdeling, hvori ungdomsafdeling indgår.
3 Al økonomisk aktivitet skal regnskabsføres via klubbens konti.
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