
Referat af Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 27. marts 2019

Dagsorden i flg. vedtægter

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

3) Valg af formand

4) Eventuelt

Ad 1) Ordstyrer Lars Peter Nielsen og referent Eva Hauge

Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne

Fremmødte: 32 medlemmer

Ad 2) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne:

Forslag:

§ 11
: Foreningens 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. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift.
Ansvarsområder skal fremgå af klubbens hjemmeside og opslag i klubben.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges:

1. kasserer for 2 år i lige år

2. Øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges således:

2 medlemmer vælges for en 2-årig periode i ulige år

2 medlemmer vælges for en 2-årig periode i lige år

2 medlemmer vælges for en 1-årig periode

Kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke fortsætter
generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til ekstraordinær
generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år). Andre ubesatte poster kan også
indgå.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til fordeling af posterne: formand, næstformand,
sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2 menige medlemmer.



Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller kasserer ikke vælges på den
ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste
generalforsamling.

Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.

Nuværende ordlyd:

§ 11
: Foreningens 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. Den
samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift. Ansvarsområder skal fremgå af
klubbens hjemmeside og opslag i klubben.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 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

Formand og kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke
fortsætter generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til ekstraordinær
generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år) eller formand (ulige år). Andre ubesatte
poster kan også indgå.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller formand/kasserer ikke vælges på den
ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste
generalforsamling.

Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.

Formand Mette Mule fremlægger forslaget og baggrunden for at fremsætte det nye forslag, som mere vil

tilgodese en flad struktur i bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsen selv kan konstituere sig med alle poster

fraset kassereren, som stadig vælges på generalforsamlingen.

Begrundelsen for at vælge to medlemmer for 1 år er for at tilgodese muligheden for interesserede i at stille

op og få en fornemmelse af bestyrelsesarbejdet i en kortere periode

Bemærkninger til forslaget:

Finn: er der regler for stemmefordeling?

Svar: iflg ordstyreren kan vi vedtage vedtægtsændringer med 2/3 flertal af de fremmødte



Kirsten: skal der være fast antal fremmødte for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig - svar: nej, det

er ikke et krav

Lars: ændring til tekst : udelade "Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til

klubbens drift" i første afsnit, da det samme står efterfølgende.

Søren: er formanden valgt for 1 eller 2 år? væsentligt da det vil påvirke kontinuiteten i bestyrelsen

Svar: umiddelbart ikke fastlagt i forslaget hvor bestyrelsen selv konstituerer sig

Finn: forslaget betyder at bestyrelsen kan påtvinge en formandsposten da flere måske stiller op til
udvalgsposter. Problemet med valg af formand flyttes bare fra generalforsamlingen til bestyrelsen

Svar fra Mette Mule: i aktuelle situation er der et eksempel hvor en person opstillet til bestyrelsen ønsker
at stille sig til rådighed som formand

Anders: forslaget er en indskrænkning af demokratiet - ønsker at bibeholde valg til forskellige poster på
generalforsamlingen.

Stellan: kommer med et eksempel at såfremt en siddende formand får forfald kan posten rykke til en
anden i en valgperiode indenfor bestyrelsen

Finn: finder det problematisk at medlemmer fremover måske ikke stiller op til bestyrelsen, hvis man er
nervøs for at ende med formandsposten

Lars: ønsker at formand, kasserer og næstformand vælges på GF

Lars Peter: har set på andre bestyrelser - der er ikke noget formelt i vejen for at bestyrelsen selv kan
konstituere sig kontra valgt formand

Mette: forslaget er opstået med en intention om fladere struktur og samarbejde i bestyrelsen

Fusser: vigtigt at medlemmer ved hvilke poster man går ind til

Finn: har der været ændringer i procedurer omkring valg til forskellige poster i forhold til vedtægterne?

Lars Peter: synes det bliver lidt skævt, hvis kun kasserer vælges specifikt. Hvad skal overgangsordningen
være i forhold til valg for 1 kontra 2 år - dette bør præciseres

Per: egentlig godt forslag men hvilke poster er der reelt i bestyrelsen - hvad skal varetages som primære
opgaver i bestyrelsen og i klubben

Finn: hvis ingen i bestyrelsen vil have formandsposten, så skal der alligevel være en ekstraordinær GF.
Stiller spørgsmålstegn ved om det er iorden at vedtage en vedtægtsændring på en ekstraordinær GF
kontra en ordinær GF

Eva: I seneste nummer af Kano&Kajak er der et eksempel fra Esbjerg roklub som har delt formandsposten
mellem 3 bestyrelsesmedlemmer inspireret af DGI's triologi koncept ( se magasinet Kano&kajak nr 1,
marts 2019)

Mette: pointerer at formanden ikke står med hele arbejdet, men der er en god fordeling af arbejdsopgaver i
bestyrelsen

Lars Peter: mener forslaget bør bearbejdes yderligere forud for næste ordinære GF, hvor det kan drøftes
og sættes til afstemning

Henning: vi må ikke negligere den afgående formands forslag og arbejde som baggrund for at fremsætte
aktuelle forslag

Inge: mener ikke det er afgørende om forslaget vedtages på ekstraordinær GF, da alle jo kan fremmøde



 Konklusion: På baggrund af de mange kommentarer vælger bestyrelsen ikke at lade forslaget
komme til afstemning. Generalforsamlingen anerkender intentionerne i det fremlagte forslag og
henstiller til den nye bestyrelse at gennemgå klubbens samlede vedtægter og fremlægge forslag til
vedtægtsændringer ved næste ordinære generalforsamling.

Ad 3) Bestyrelsen foreslår at Stellan Rasmussen bliver formand. Hvis han vælges til formand så skal det

vælges et menigt medlem til bestyrelsen.

Stellan Rasmussen modtager valg og vælges enstemmigt som formand

Forslag til bestyrelsesmedlem: Søren Svensson opstilles og vælges

Eventuelt:

Anders har fået en henvendelse fra Strib kajakklub som gerne vil have gode råd om tur på Odense Å

kommende søndag. Anders efterlyser en person som kan tage kontakt.

Kaj laver kursus om vedligeholdelse og reparation af turkajakker. Der ønskes en person, som vil stå for

instruktion omkring reparation af havkajakker

Der spørges til tidsplanen for det nye kajakskur. Intet endeligt endnu

Det bemærkes at der i høj grad mangler pladser til kajakker

Forslag om at leje container til opbevaring af kajakker eller ekstra hylder i skurene.

Ordstyreren takker for god ro og orden

Den nye formand Stellan udbringer et leve for kajakklubben

27/3-19:

Ordstyrer Formand Referent

Lars Peter Nielsen Mette Mule Eva Hauge


