Ordinær generalforsamling 5.februar  indsendte forslag
Flyttet til "referater" under "bestyrelsen" fra "forsiden" d 9.februar 2014 fra forsiden af JL
Indkaldelsen fandtes under "aktivitetskalenderen".

Der er indkaldt til generalforsamling således at denne kan holdes den 5. februar
 opslaget findes under arrangementer  se det fulde opslag der.
Nedenstående mail er sendt til alle medlemmer, der har oplyst email til medlemskartoteket.

Emne: Generalforsamling  2014  mød op og deltag
Dato: 27012014 23:42
TIl alle medlemmer
Onsdag den 5. februar er der  som indkaldt for et par uger siden  ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub. På
medlemsmødet i sidste uge var der en god og konstruktiv diskussion så det lover jo godt for en fin generalforsamling.
Udover valg til bestyrelsen, gennemgås beretninger og regnskab og der diskuteres indsendte emner. Der er alene indgået
forslag fra undertegnede (formand) til diskussion på generalforsamlingen. I kan læse de præcise forslag i denne pdf fil (klik
her) og ved opslag i klubben (senest onsdag d. 29.1.). Forslagene er også sendt til alle.
Jeg håber medlemmerne vil møde op og være med til at give den kommende bestyrelse et klart mandat til at fungere. Så vi
kan få en masse gode aktiviteter i klubben.
Jeg er klar over, at der kan være delte meninger om nogle af de indsendte forslag, men jeg håber alle vil bidrage til en god
diskussion, så der kan komme den afklaring, som alle i den kommende bestyrelsen og medlemmerne skal følge.
Emnerne jeg har indsendt til diskussion er i kort form:
1. Ligeværdighed  alle typer roning i klubben er ligeværdige
2. Indretning af Regattabygningen. Mandat til bestyrelsen.
3. Sikring af funktionsduelig bestyrelse ved at vedtage princip om budget mm
tilskud til ungdomsroere, indtjening fra afdelinger, instruktøruddannelse
4. Forenkling af administration  to forslag (gælder ikke ungdomsafd.):
1. Det er kun fælles klubstævner der betales til
2. Udbetaling af kørselsgodtgørelse udbetales ikke eller kun i
særlige tilfælde godkendt af bestyrelsen.
5. Vedtægtsændring om rækkefølge af punkter på generalforsamlingen.
(diskussionspunkter før valg, så medlemmerne kender synspunkter hos de, som ønsker valg)
venlig hilsen
Jens Lauritsen
formand@odensekajakklub.dk
ps. Jeg vil gerne understrege, at jeg har meldt disse forslag inden fristens udløb. De som var til medlemsmødet kan
genkende forslagene undtagen nogle få, som fx ophør af kørselsgodtgørelse, som jeg valgte ikke at lægge frem på
medlemsmødet.(kan bekræftes af kasseren).

