Referat fra generalforsamling d. 7. marts 2012
Valg af referent: Henrik Steen Pedersen valgt
Valg af stemmetællere: Karen Kongstad og Louise Meyer
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt d. 14. februar2012, altså 3 uger før.
Dagsordenen blev godkendt.
Formanden og den øvrige bestyrelse fremlagde beretningen. Beretningen kan ses på hjemmesiden. Beretningen blev
vedtaget.
Regnskab: kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt på betingelse af at revisor anser regnskabet som
retvisende, på trods af at det ikke umiddelbart fremgår af resultatopgørelsen, som det vises i f.eks. pkt. 2305 og 2307.
Der var mange spørgsmål til regnskabet. På den baggrund vil bestyrelsen gerne arrangere en medlemsaften med oplæg om
regnskabsprogrammet Conventus, som Odense Kommune stiller til rådighed for klubben. Det er en betingelse fra
oplægsholderens side, at der er 20 medlemmer, der tilmelder sig til denne aften.
Budget: budgettet blev fremlagt til orientering.
Kontingent: det blev besluttet at fastholde det nuværende kontingent.
Forslag til vedtægtsændringer:
Det blev vedtaget at fremrykke generalforsamlingen til en tidligere dato. (se forslaget)
Det blev vedtaget at omdefinere posterne i bestyrelsen. (se forslaget)
Valg:
Næstformand: Julie KjærMadsen genvalgt
Kasserer: Bent Jørgensen nyvalgt
Sportsudvalget Rasmus Hansen genvalgt
Poloudvalget Andreas Juhl genvalgt
Valg af 2 menige medlemmer til bestyrelsen: Jens Lauritsen og Henning Mortensen.
Der var opstillet 3 medlemmer til de 2 poster i bestyrelsen. Stemmerne fordelte sig således: Jens Lauritsen 46 stemmer.
Henning Mortensen 35 stemmer. Preben Apager 26 stemmer.
Ekstern revisor: PK Revision er valgt, men bestyrelsen gives mulighed for at vælge en anden revisor, hvis den finder det
påkrævet.
Referent Henrik Steen Pedersen
Bilag:
Forslag til vedtægtsændringer.
Forslag 1
Oprindelig tekst:
§ 9:Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året – i marts måned. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller 15 medlemmer forlanger det.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt opslag på Odense Kajakklubs hjemmeside, og
ved opslag i Odense Kajakklub. Forslag og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til
formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Hvis der er indkommet forslag, offentliggøres disse på Odense Kajakklubs
hjemmeside og ophæng i klubben, senest 5 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle
aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Hvis enighed ikke opnås træffes afgørelser ved flertalsbeslutninger.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Ændres til:
§ 9:Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året – inden udgangen af februar måned Tid og sted fastsættes af
bestyrelsen.
Motivation:
Giver bestyrelsen besdre tid til at planlægge opstart af sæsonen. Giver bedre mulighed for at tilmelde og forberede til DKF
årsmøde i slutningen af marts.
Forslag 2
Oprindelig tekst
§ 11Foreningens bestyrelse består af hovedbestyrelsen, sportsudvalgsformand, aktivitetsudvalgs
formand, poloudvalgsformand og værkstedsudvalgsformand. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer,
der fælles repræsenterer foreningen udadtil.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 25 år.
På generalforsamlingen vælges:
1. formand for 2 år i ulige år
2. kasserer for 2 år i lige år
3. øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før en generalforsamling, skal bestyrelsen supplere sig selv til godkendelse på den
førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.
Ændres til:
§ 11Foreningens bestyrelse består af hovedbestyrelsen, sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2 ordinære
bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der fælles repræsenterer foreningen udadtil.

