Kajakbumserne

Referat af generalforsamling i Kajakbumserne 07.06.03 på Als Odde

Punkter i henhold til dagsorden.
1.

Valg af ordstyrer. Allan blev valgt, og gav ordet til formanden.

2.

Formandens beretning: Henning konstaterede, at det var den 2. generalforsamling, og at året havde været
præget af mange arrangementer, hvoraf en stor del skyldtes Peter. Vintermøderne havde været godt besøgt,
men der måtte gerne komme flere. Han sluttede med ønsket om en god rosæson.

3.

Kassererens beretning: Johnny fremlagde regnskabet.
Kassebeholdning primo 2003 var på
Udgifter til Mariager Fjord Netværk.
Restbeholdning pr. 07.06.03. kr.
Regnskabet blev godkendt.

1500,250,1.250,-

4.

Udvalgsarbejder: Peter er indvalgt som suppleant i bestyrelsen i netværket, og holder os løbende underrettet
om hvad der sker. Han mener, at vi stadig har en berettigelse i dette arbejde, og at vor repræsentation, i form af
1/7 af bestyrelsen, er god.

5.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Johnny og Peter blev genvalgt uden modkandidater, henholdsvis som
kasserer og webmaster.

6.

Til debat:
• Fastlæggelse af optagelseskriterier: Efter lidt debat, blev det vedtaget, at vi fastholder punktet om personlig
anbefaling. Og at der ikke, som der har været forslag om, indføres et max. antal medlemmer.
• Logo til klubben: Johnny havde, som den eneste, indsendt forslag til logo. Forslaget er hidtil brugt som logo
på hjemmesiden. Christina foreslog Hennings tegnede KAJAK-mand, som blev valgt som Bumsernes logo
på brevpapir og hjemmeside. Henning gav sin tilladelse til at anvende logoet.
• Svømmehal i den kommende sæson: Det var foreslået, at en enkelt person stod for arrangement og
tilmelding. Johnny påtog sig opgaven, eventuelt i samarbejde med Gunnar. Der vil blive svømning én gang
om måneden i vintermånederne, og Johnny udsender en plan senere.
• Havnefest i Øster Hurup 7. juli. Der var ingen tilkendegivelser om deltagelse i dette arrangement der falder
sammen med en tidligere fastlagt tur. Formanden melder fra til havneformanden.
• Fjordregatta i Randers 17. august. Her var der interesse, og formanden tager kontakt til Kano- og
kajakklubben ´”Gudenaa” i Randers.

7.

Rettidig indkomne forslag: Peter havde indsendt spørgsmålet, om vi skulle holde tingmøde i henhold til
vedtægterne, som siger i maj, eller om vi skulle fastholde den anvendte praksis, at lægge det i pinsen. Det blev
vedtaget at fastholde vedtægterne, så tingmødet, i fremtiden, kommer til at ligge i maj måned, og således at det
ikke falder sammen med helligdage eller andre fridag.

8.

Eventuelt: Der var ikke nogle indlæg.

Allan takkede for god ro og orden, og afsluttede dermed tingmødet.
Henning Reichstein 09-06-2003

