
Indkaldelse til Tingmøde 
 

 

Hej gæve kajakbumser, 

 

Hermed indkaldes til tingmøde d. 20. juni 2021 kl. 13.00. Det afholdes på Jægerhuset, som ligger 

på vej til Als Odde. Foreningen er vært ved en oste-/rullepølsemad, øl, vand og kaffe til dem, som 

ønsker det. Derfor er det nødvendigt med tilmelding, således vi kan få bestilt madder til alle. 

Tilmelding senest d. 13. juni.  

 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE, som følger: 

 

§ 4 Dagsorden for tingmødet: 

 

1. Valg af ordstyrer. 

 

2. Formandens beretning. 

 

3. Regnskabsaflæggelse. 

 

4. Eventuelle udvalgs beretninger. 

 

5. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før 

tingmødet. D.v.s. 6. juni.  

 

6. Valg af bestyrelsesposter. Finn og Kaja er på valg, og kan genvælges, hvis I synes.  

 

7. Valg af revisor.  

 

8. Eventuelt. 

 

P.b.v. 

 

Kaja  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Referat fra Tingmødet d. 20.6.2021 på Jægerhuset. 
 

 Punkt 1: 
Jes bød velkommen, og blev valgt som ordstyrer, Kaja som referent.  
 

 Punkt 2: Formandens beretning: 
Igen i år har vi været nødsaget til at udsætte tingmødet, jeg håber, at vi næste år kan holde det 
efter reglerne i vedtægterne, som er den 2. lørdag i juni kl. 10.00. 
 
Det går godt med spontanturene, vi ror næsten hver weekend, tit både lørdag og søndag, når 
vejret tillader det. 
 
På Bumsernes netværk kommer der jævnligt nye medlemmer, så på nuværende er vi 105 
medlemmer på FB og nogle af dem melder sig også ind i foreningen, så her stiger 
medlemstallet også. 



 
Vi har ikke haft længere ture i år. Der var en tur planlagt Fur rundt med kort varsel, men ingen 
tilmeldte. Finn Slotø stod for en tur på Randers fjord, en god tur, hvor vi blandt andet roede i 
små kanaler i sivskoven. 
 
Sidste sommer havde vi en tur fra Als Odde til Mallorca-revlerne, hvor seks medlemmer holdt 
store badedag og fik justeret færdighederne i kajakken i tilfælde af havsnød. 
 
Så har vores webmaster Finn fået færdigdesignet den nye hjemmeside, det er blevet en 
superflot og god hjemmeside.  
Finn har også foranlediget, at der er blevet lavet stickers med bumselogo til at sætte på, lige 
hvor man måtte ønske at have dem siddende.  
De kan bestilles og købes for 20 kr. hos Jes tlf. 22480855. 
 
Turene i svømmehallen blev lidt amputerede p.g.a corona, så der var desværre kun 2 gange ud 
af de 5, som lykkedes. November og december. Vi håber, at vi næste vintersæson kan få lov at 
gennemføre alle. 
Formandens beretning blev godkendt.  
 

 Punkt 3: Regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet, som dette år gav et overskud på 1293,30. Der er i årets løb 
kommet 9 nye medlemmer, således, at vi i alt er 71 medlemmer.  
Regnskabet blev godkendt. 
 

 Punkt 4: Udvalgsberetninger. 
Der var ingen udvalgsberetninger. Meget logisk som følge af, at vi ingen udvalg har . 
 

 Punkt 5: Behandling af indkomne forslag.  
Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 

 Punkt 6: Valg af bestyrelsesposter.  
Finn og Kaja var på valg, og blev genvalgt. 
 

 Punkt 7: Valg af revisor.  
Allan Haagen var på valg, og blev genvalgt. 
 

 Punkt 8. Evt.   
 

Der blev fremsat forslag om, at der skulle gøres mere ud af store badedag. Som det fremgår af 
formandens beretning var der 1 store badedag sidste år, og hvis der er interesse, kan den ene 
sagtens udvides til flere ture. Der blev også efterspurgt overnatningsture, så hvis nogle har 
ideer og interesse til dette, så meld det ud til bestyrelsen, så får vi det formidlet ud.  Jes og 
Henrik tager turen Danmark rundt senere på denne sommer. Det bliver spændende at høre 
om.  

 


