
 

 

 

Indkaldelse og referat af Tingmødet 28.06.2020 

 

Hej Kajakbumser! 

 

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til tingmøde uagtet, at vi løber ind i problemer sådan 

rent vedtægtsmæssigt. Regeringen har jo forhøjet antallet, som må forsamles, og vi vil derfor 

gerne have tingmødet afviklet inden sommerferien. 

Så vi håber, at I trods alt vil møde op til tingmødet på Jægerhuset d. 28.06.20 kl 13 

uden de helt store protester. 

Fristen for forslag er nedsat til 1 uge før tingmødet.  

Dagsorden for tingmødet: 
   1. Valg af ordstyrer. 

   2. Formandens beretning. 

   3. Regnskabsaflæggelse. 

   4. Evt. udvalgsberetninger. 
   5. Behandling af evt. indkomne forslag. 

      Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før tingmødet.  

   6. Valg af bestyrelsesposter. 
   7. Valg af revisor. 

   8. Eventuelt. 

Venligst send tilmelding til tingmødet enten pr. mail: kaja_jeppesen@mail.dk eller via SMS til 

30110563. 

P.b.v. 

Kaja Jeppesen 

 

 
 
 
  



 

Referat fra Tingmødet d. 28.6. på Jægerhuset, Als Odde 

 

Formandens beretning:  

Hennings aske blev spredt fra kajak på Als Odde d. 7.7.2019. Det var en søndag med blæst 
og regn. Men vi fik taget pænt afsked med ham. 

Det går rigtig godt med spontanturene, vi er afsted på en eller to ture, næsten hver weekend. 
Der har været fra 2 til 11 deltagere. 

Den 18.7 var vi fire, som roede Fur rundt. Det var Anette, som stod for turen. Dejlig tur i 
godt vejr, hvor vi besøgte Fur Bryghus og smagte på øllet. Turen var på ca. 22 km. Den tur 

tager vi igen. 

Den 3.8. var vi seks bumser, som roede Helgenæs rundt i meget flot sommervejr. 3 bumser 
tog også et bad i havet, da der var pause. Den tur tager vi også igen. 

D. 5.10 tog vi på en lille tur på Lindenborg Å. Vi var 5 bumser, som startede ved Klepholm og 
roede op til Lille Blåkilde, hvor vi holdt kaffepause, derefter retur til Klepholm. En lille tur på 

2,5 til 3 timer. 

Svømmehallen går godt, der har været 10-12 tilmeldinger hver gang. Næste vinter har vi 

besluttet at tage november måned med, så det i alt bliver 5 gange. De er bestilt og 

bekræftet. (se hjemmesiden) 

Der kommer stadig nye medlemmer til, i indeværende regnskabsår er der 7 nye medlemmer. 

Vi bliver også stadig flere på netværket på FB.  

Formanden ser gerne, at I byder ind med ture. Alt har interesse.  

Formandens beretning blev godkendt.  

Regnskabsfremlæggelse: 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og revideret og godkendt af generalforsamlingen. 

Denne fremgangsmåde var nødvendig i år, da revisoren var indlagt, og i disse coronatider var 

der ikke andre muligheder.  

Valg af bestyrelsesmedlem og revisor: 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jes blev genvalgt som formand.  

Valg af revisor: Allan Haagen blev genvalgt. 

Eventuelt: 

Finn prøver at finde ud af at bestille stickers hos en skiltemand i Randers. Det er meningen, 
at kajakbumserne skal kunne købe dem, til f.eks. enten at sætte på bilen eller kajakken.  Pris 

meldes ud senere. 

Vi arbejder stadig på ny hjemmeside, og håber på, at vi kan skifte inden længe.  

Lena foreslår, at der kommer længere ture.  David foreslår, at vi også laver redningsøvelser 
på havet. Måske ved Mallorca på Odden.  Arrangere en Storebadedag. 

Spørgsmål til de blå stier. Er der nogle som har viden om de blå stier, om de bliver brugt osv, 

så må I meget gerne melde tilbage til bestyrelsen (se hjemmesiden). Vi diskuterer, om vi 
skal have et lager af brochurer om/over de blå stier til uddeling til interesserede. 

Jes finder ud af om alle livredderne fortsætter. Erik og Jes fortsætter.  

Generalforsamlingen blev lukket i god ro og orden. 


