Referat af tingmøde den 27. maj 2007 på Als Odde.
Mødet startede kl. 1000, hvor formanden bød velkommen til alle 7 fremmødte.

1. Per påtog sig opgaven som ordstyrer.
2. Formandens beretning:
Se vedlagte beretning.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
3. Kassererens beretning:
Johnny fremlagde regnskabet. Der har ikke været tilgang af medlemmer, og derfor ingen medlemsindtægter.
- Renterne er på grund af den almindelige renteudvikling steget.
13,53
- I forbindelse med usikkerheden om svømmehalspriser, har ni personer som forskud indbetalt
450,00
- Der har været udgifter i forbindelse med flytning af hjemmesiden
272,50
Bankbeholdning
Primo: 2.006,01 – Ultimo 2.197,04
Kassererens beretning blev godkendt med applaus.
4. Udvalgsberetninger:
Samrådet Mariager Fjord: Sidste års beslutning om personlige medlemskaber er ikke fulgt op, og da foreningen ikke har
modtaget kontingentindbetalingskort, er Kajakbumserne IKKE medlem af samrådet.
Svømmehal: Johnny står stadig som koordinator af svømmehalsarrangementer.
5. Indkomne forslag:
- Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
- Bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter tilpasset kommunens krav.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var kassereren Johnny og web-masteren Tommy. Begge blev genvalgt med applaus.
Som noget nyt skulle vi vælge en revisor. Allan påtog sig det tunge hverv.
7. Kommende aktiviteter:
Sommerprogrammet er lagt ud på hjemmesiden, og ellers opfordres der til at man, selv med kort varsel, inviteret til tur via
mail.
Svømmehal til vinter: Hadsund Svømmehal.
Vi har reserveret første søndag i jan, feb., mar. og april måned 2008. fra kl. 1300 til 1500.
8. Eventuelt:
Vi er blevet opfordret til at deltage i Mariagerfjord Idrætsråd, men vi mener ikke at vi er store nok, og har overskud nok, til at
løfte dette arbejde alene. Vi vil deltage i samarbejde med Mariager Kajakklub, og gennem dem, indhente informationer, og
evt. lade vor røst høre.
Ordstyreren takkede for god ro og orden.

Als Odde, den. 28. maj 2007

Formand.

Ordstyrer.

Henning Reichstein Nielsen
Als Oddevej 83
9560 Hadsund

Per Sloth Carlsen
Skovbrynet 10
9550 Mariager

Dagsorden for Tingmøde:
Als Odde - pinsen 2007.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning:

3.

Regnskabsaflæggelse ved kassereren.

4.

Beretning fra udvalg.
A.
Mariagerfjord Netværk.
B.
Svømmehal.

5.

Behandling af indkomne forslag.
A
Ingen indkomne forslag.
B
Nye vedtægter

6.

Valg af bestyrelsesposter:
A.
Kasserer:
B.

Webmaster:

7.

Valg af revisor:

8.

Eventuelt:

Modtager genvalg
-

-

