
Referat af tingmøde den 28. maj 2011 på Als Odde.

Mødet startede kl. 1410 på Jægerhuset, hvor formanden bød velkommen til alle 8 fremmødte.

1. Johnny påtog sig opgaven som ordstyrer, og konstaterede, at tingmødet var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning:
 Dette er så foreningens 10. Tingmøde. 
Foreningens status: - Vi er i dag 50 medlemmer. 5 er indmeldt siden sidste tingmøde.  I samme periode, har 26 
medlemmer deltaget i arrangementer af forskellig art. Hvilket giver en aktivitetsprocent på over 50. - Det er ikke så 
ringe endda.

Ture:
• Fuldmånetur 25/6 - Per og Kaja var de eneste der mødte op, til gengæld blæste der en halv pelikan, så vi slog os 

ned bag Pers telt og hyggede om os. Månen deltog en gang i mellem. 
• Tur fra Hjarbæk 21-22/8 - Blev ikke rigtig til noget.
• Skanderborg - Mossø - Ry 17-19/9 - Kun de udvalgte deltog: Henrik og Viggo.
• Planlægningsmøde i Hirtshals: 1-3/10 - Her var alle fire fremmødte til gengæld yderst aktive, og fik skruet et 

vinterprogram sammen. Stærkt præget af mangel på modspil.
• Glenstrup Sø, Juletur fra Als Odde, Mariager Fjord og Limfjorden - Aflyst p. g. a. Is
• Kaløvig 27.03 - Hele fire medlemmer var mødt op, - nej forresten kun tre + Heines kammerat. Det var for 

halvdelen af holdtets vedkommende den første tur i det nye år, men den var vellykket.
• Hjarbæk Fjord 27.04 - Herlig tur med 8 deltagere i sol og sommer.
• Sildeeventyr i Randers Fjord den 6/5 - Det var en god dag med fire deltagere - i hvert fald uden sild.

Vinteraktiviteter: 
• Krisehåndtering 10.11 - Udgangspunktet var videoen ”Kajak på afveje”
• Navigation 8.12 - Da landsdelen som helhed var dynget til med sne, blev aftenen aflyst.
• Temaaften ”Hadsund - Grenå” 19.01. - Syv medlemmer trængtes om skærmen, hvor det igen lykkedes deltagerne 

at overleve.
• Temaaften: ”Samsø Rundt” - 16.02 - Aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. 
• Planlægningsmøde 16.03 - Vi var ikke så mange, så det var relativt hurtigt klaret på mødet. Efterfølgende blev der 

puffet lidt til medlemmerne, og det gav pote.
• Temaaften Knuder og knob 13.04 - Hos Per og Irena. Man kan klare sig med få knob, men hvorfor dog?
• Svømmehal - Vi var godt repræsenteret, og under Henriks myndige øjne, tumlede vi rund og trænede personlige 

færdigheder. Jeg vil derfor gerne, på foreningens vegne overraske Henrik med lidt the-essens når vore veje atter 
krydses.

Kommende arrangementer:
• Fjordens dag - Vi deltog ikke i arrangementet da det var flyttet ned til trafikhavnen.
• Nordisk Sejlads - Tall Ship Race - Vi er inviteret med, men jeg har ikke tilmeldt os. Det er ikke vores gebet..
• DGI Festival 2011 i Hobro den 24. - 26. juni. - Her har jeg heller ikke tilmeldt os - Af samme årsag.

· Jeg vil gerne slutte med at sige tak for fremmødet. Uden opbakning - ingen forening.
· Tak til webmaster, kasserer og revisor, for det omfattende og uegennyttige arbejde.
· Tak til alle arrangører for deres indsats med planlægning og forplejning.

Og så vil jeg ønske os alle en rigtig god ro-sæson. Og gid helbredet må holde til ambitionerne. 

Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning:
Johnny fremlagde det reviderede regnskab. 
Svømmehallen har været godt besøgt, og entréindtægter har givet overskud i forhold til hallejen. 
Egenkapital Primo: 3.726,28 – Ultimo 4.540,67 - Årets resultat 814,39 
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Det gode resultat blev omgående formøblet til en jubilæumsøl, og kassererens beretning godkendt.

4. Udvalgsberetninger:
4.1. Hjemmeside:

Tommy efterlyser aktuelle indlæg til en forenklet forside, og vil tilføje link til EPP standarder.
4.2. Svømmehal:

Vi vil reservere første lørdag i jan, feb., mar. og april måned 2012. fra kl. 1500 til 1700.

5. Indkomne forslag:
- Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

5.1. Bassinredder til vintersæsonen; Henrik vil gerne på nedsat tid, til gengæld har Karina vist interesse for projektet. 
Da vi er slemt afhængig af frivillige, undersøger formanden mulighederne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var kassereren Johnny og web-masteren Tommy. Begge blev genvalgt.

7. Valg af revisor: Allan påtog sig det ærefulde hverv.

8. Eventuelt:
- Vi er blevet opfordret til at deltage i Mariagerfjords arrangementer Nordisk Sejlads og DGI Festival, men mener 
- ikke at vi er store nok og har overskud til at deltage.
- Henrik Felding har bedt mig videregive følgende:

"Jeg er jo tureder på Gudenåturen.
Se startsted og tidspunkt på aktivitetsprogrammet.
Vi er nu 10 dage før turen 3 tilmeldte, så turen bliver gennemført, - det er sikkert.
Jeg har lagt et program med 3 temmelig lange dage - 100 km i alt - men jeg er indstillet på at lytte til de  
tilmeldte deltagere og ændre programmet til lidt kortere
dag-stræk, hvis det ønskes.
Vi kan slutte turen i Randers, eller et sted ude i Randers Fjord (Uggelhuse eller Mellerup) i stedet for Udbyhøj,  
hvis vi vil aftalt og planlagt, fordi jeg vil sørge for, at der står en bil med kajaktrailer der hvor vi vil slutte turen.
Send mig derfor en mail med din tilmelding og dine evt. ønsker om turens længde. Det bliver en god og hyggelig  
tur !"

Ordstyreren takkede for god ro og orden.

               Als Odde, den 29. maj 2011

 

............................................... ...............................................

     Formand / Referent Kasserer

Følg med på hjemmesiden   www.kajakbumserne.dk
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http://www.kajakbumserne.dk/

