Indkaldelse og referat af Tingmødet 11.06.2022
_____________________________________________________
Indkaldelse til Tingmøde lørdag den 11. juni kl. 1300 på Jægerhuset, Als Odde

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Evt. udvalgsberetninger.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesposter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt. (Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest 2 uger før tingmødet.)

______________________________________________________
Referat fra Tingmødet d. 11.06.2022.
Jes startede med at byde velkommen til de 9 medlemmer som var til stede.
1. Valg af ordstyrer:
Allan blev valgt som ordstyrer.
Han konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning:
”Det blev ikke til de lidt større ture sidste sommer. Nok mest da Henrik og jeg roede Danmark
Rundt og det tog lidt tid. Der var en del dårligt vejr og i 23 dage var vi blæst inde, så det tog i alt 60
dage, inden vi kom i mål. En tur på 1262 km.

Inden turen havde vi 3 lidt længere træningsture.- en tur fra Hvalpsund til Junget strand og retur.
En tur fra Trend omkring Fur og Livø og en overnatningstur fra Als Odde til Hobro med overnatning
i telt ved Ullas Jagthytte.
Både før og efter Danmark Rundt har jeg jævnligt indkaldt til spontanture i week-enderne, når jeg
har haft tid. Der har desværre ikke været mange deltagere til disse ture. Flere gange har vi kun
været 2 og det største antal deltagere har været 5 personer.
Under mit fravær har David været god til at indkalde til spontanture.
Mit håb er, at der fremover vil være lidt flere deltagere til turene og at andre også vil indkalde til
ture eller kontakte mig med forslag til ture.
Aktiviteterne i svømmehallen er gået rigtigt godt. Mange deltagere alle 5 gange, så jeg håber, at vi
igen til vinter kan arrangere 5 gange i svømmehallen.
Efter mere end 65 år som kajakroer har vores forhenværende formand David Beiring besluttet at
lægge pagajen på hylden i en alder af næsten 87 år.
David har i mange år indkaldt til spontanturene. Han har været inspirerende og meget
underholdende, samt en rigtig god kammerat. Han vil blive savnet på vore ture.
Jeg håber han vil holde kontakten til Bumserne.”
3. Regnskabsfremlæggelse:
I Kajas fravær fremlagde vores revisor Allan det af ham godkendte regnskab. Deltagerne havde
ingen bemærkninger til dette.
Jes gjorde opmærksom på, at der i år ikke er udgifter til livereddere i forbindelse med svømmehal,
da alle havde afstået fra deres normale honorar.
4. Udvalgsberetninger:
Der var ingen bemærkninger til dette.
5. Behandling af indkomne forslag:
Fra bestyrelsen var der indkommet et forslag om at ændre ordlyden i § 3 derhen, at Tingmødet i
stedet for at skulle afholdes den 2. lørdag i Juni kl. 10. efter ændringen blot skal afholdes inden 1.
Juli.
Formuleret således:

”Ændring af Paragraf 3:
Bestyrelsen sørger for, at der afholdes et årligt Tingmøde. - Eventuelt i forbindelse
med et træf.
Tingmødet afholdes inden den 1. Juli og indkaldes med mindst en måneds varsel.
Indkaldelsen skal ske via hjemmesiden og evt. via e-mail.
Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte.
Alle medlemmer har møde- og stemmeret.”
Forslaget blev vedtaget.

6 og 7. Valg af bestyrelsesposter og revisor
Formanden og revisoren var på valg. Jes Wested blev genvalgt som formand, og Allan Petersen
blev genvalgt som revisor.
Tillykke til de genvalgte.
8. Eventuelt.
Under eventuelt var der en del løs snak - hovedsagelig omkring ture. Herunder lidt længere ture og
det blev foreslået, at vi evt. tog kontakt med andre klubber - Herunder Mariager Kajakklub omkring
sådanne, uden at det førte til egentlige forslag eller beslutninger.
Jes udtrykte ønske om enkelte ture med en- eller to overnatninger og var åben for initiativer i den
retning.
Tingmødet blev afsluttet 14.45 i god ro og orden.

