
  

Kajakbumserne

Indkalder til 

Tingmøde

Lørdag den, 14. juni 2014. - kl. 10:00 på Als Odde.

 

 Dagsorden er som følger:
 

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens beretning. v. Henning Reichstein

3. Regnskabsaflæggelse. v. Johnny Lorentsen

4. Udvalgs beretninger:  
  4.1. Hjemmesiden: v. Tommy Rasmussen 
  4.2. Svømmehal: v. Johnny Lorentsen
  4.3. Bassinredder til kommende vintersæson. 

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

6. Valg af bestyrelsesposter. 

   Følgende bestyrelsesposter er på ordinært valg: 
Formand: (Henning modtager ikke genvalg).

7. Valg af revisor.  (Allan modtager genvalg).

8. Eventuelt:  Forslag til eventuelt skal sendes til formanden senest 10/06.
 

Tingmødet forventes afsluttet ved middagstid.
 

I forbindelse med tingmødet, afholdes træf fra fredag eftermiddag til søndag middag på  
Als Odde. Overnatning i telt, enten i min have eller på stranden.

Lørdag aften kan vi evt. spise på Jægerhuset hos Lise.  

Tilmelding til Henning:      henningreichstein@gmail.com 
 

 Vel mødt.

 

Als Odde, den 6. maj 2013
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Formandens beretning 2014

Historie: - Dette er så foreningens 13. Tingmøde. 

Foreningens status: - Vi er i dag 65 medlemmer. 7 nye er indmeldt siden sidste tingmøde. 
Velkommen til dem. 

I samme periode, har vi haft 34 deltagere med til arrangementer af forskellig art. D.v.s. at der 
stadig er en aktivitetsprocent på over 50. - Det er ikke så ringe endda.

Årets gang:
Ture: August Her tog vi en tur i det lokale fra A.O til Hobro og retur. 

     - Senere tog tre medlemmer en tur på Silkeborgsøerne.
Begge var gode ture som gentages i år.

September Fire medlemmer tog Karup Å fra Hessellund C til Skive.

Vinteraktiviteter: 

December Henriks foredrag om hans tur til Nø Grønland. 
En fantastisk aften, hvor Hadsund Marineforening lagde lokaler til.

Februar Allan fortalte om turgrej - med vægt på ny teknologi.

Svømmehal: Her var der til gengæld rigtig gang i den. 
Alle fire gange havde vi godt fremmøde.

Øvrige arrangementer: 

2013 Vi har ikke deltaget i arrangementer i det forløbne år.
2014 Als Odde Kajakudlejning i samarbejde med Kajakudlejeren i Hobro har planlagt en 

offentligt kajaktur fra Hobro til Øster Hurup. Vi er blevet spurgt om vi kan stille med 
erfarne roere som eskorte. Turen er lagt fra fredag d. 20 juni formiddag til søndag 
d. 22. juni aften. Jeg har foreløbig sagt ja. Men jeg har brug for 2-3 hjælpere. 
Er der nogen der kan afse tid? - Mest fredag, men gerne flere dage.

Den kommende sæson:
Vi er blevet konfronteret med, at vi kun har arrangementer på arbejdsdage.  Beklager, 
men de der bidrog med forslag, er jo langt hen ad vejen i pensionsalderen.

Svømmehal:
Henrik og Karina har lovet at stå for sikkerheden i svømmehallen 2015.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til dem begge for deres 
indsats. Uden dem, ville vi ikke være i stand til at afholde de populægre arrangementer.

Hilsner fra medlemmerne:
- Karina har bedt mig hilse alle.
- Kate har ligeledes bedt mig om at hilse alle.
  Især siger hun tak til dem der har taget slæbet i Svømmehallen.

Begge har også pænt sagt farvel til mig som formand.

Min tak:
·  Tak til alle medlemmer for en herlig tid som formand for foreningen
·  Tak for fremmødet. Uden opbakning - ingen forening. 
·  Tak til webmaster, kasserer og revisor, for det omfattende og uegennyttige arbejde.
·  Tak til alle arrangører af private arrangementer for deres indsats med planlægning og 

forplejning.

Rigtig god rosæson. Må helbredet stå mål med ambitionerne.
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Kajakbumsernes Tingmøde 2014 

Referat:
Mødet foregik hos Henning og vi var 10 fremmødte

Henning konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt, hvorefter vi valgte ordstyrer.

1) Per blev foreslået og valgt.

2) Formandens beretning. Henning fremlagde beretning om aktiviteterne i 2013.

Irena spurgte til foreningens start som var 2001

Per foreslog yderligere belønning af særskilt indsats. Beretning godkendt.

3 Fremlæggelse af regnskab ved Johnny. Ingen bemærkninger. Godkendt.

4) Udvalgsberetninger: 

Hjemmeside: 

 Tommy: Problemer med udbyder og for få indlæg.

Svømmehal: 

Johnny: 30 gæster i alt giver 7-8 kajakker pr gang og der skal ikke være flere. Pænt overskud.

Flere positive kommentarer til svømmehalstræningen.

5) Indkomne forslag: David havde udarbejdet forslag om fremtidige aktiviteter.

Kommentarer: Onsdagsture: man skal tilmelde sig e-mail eller sms- gruppe

Ang. Emneaftener om vinteren foreslog Allan sociale aftensammenkomster hvor man evt. forud kan 
ønske et emne efter gæsternes valg.

Debat om hjemmesidens opsætning men ingen enighed eller konklusion.

6) Valg af formand: Henning går af. Tak til ham for mange års arbejde. David opstillet og valgt for 2 år.

7) Revisor:   Allan fortsætter.

Evt.: Johnny fortalte om første møde med Bumserne. Henning modtog en flaske med tak for 
formandsskabet.

 

Allan Petersen

Se Davids oplæg på næste side:
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Davids oplæg På Tingmødet, Als Odde den 14.6.14 

1: Sommerlejrture:
Vores lille forening - med ret mange passive medlemmer - kan deltage i andre større kajakklubbers sommerlejre - 
i stedet for
selv at arrangere lange ture.
Foreløbigt har jeg tænkt mig, at spørge Mellerup og Mariager havkajakklubberne, om vi kan deltage i deres ture.
Herom nærmere, når jeg har talt med dem.

2. Onsdagsture:
De tidligere onsdagsture fra Als Odde bliver fremover ændret, så vi i stedet laver ture med start forskellige steder
i Mariagerfjord - afhængig af vejr og vind.
Senest tirsdag aften vil I fremover få en indkaldelse pr. email med teksten f.eks. 
"Onsdag aften  start fra Stinesminde kl. 19.00” 
Fordelen ved dette er at vi - som regel - kender vejr og vindforhold - dagen før - og derfor kan vælge et 
udgangspunkt, hvor der er 
rimeligt med læ, så alle kan deltage.
Er der udsigt til voldsom blæst, må man gøre op med sig selv, om man mener at have tilstrækkeligt med rutine til 
at deltage.

3. Svømmehallen
Leg og øvelser i Hadsund svømmehal er en succes med stor deltagelse, der derfor vil fortsætte.

4. Foredragsaftener:
Da der ikke altid er stor tilslutning til foredrag, vil der fremover lejlighedsvist blive indkaldt enten til foredrag med et 
spændende
emne - eller blot en mødeaften for interesserede.

5. Øvrige arrangementer:
Da vi sommetider bliver opfordret af andre klubber til at deltage i deres arrangementer, vil jeg nærmere 
undersøge hvilke
klubber vi er velkomne i.

6. Hjemmesiden
Tommy og jeg vil prøve om vi kan forenkle hjemmesiden, så folk mere spontant skriver artikler, sender billeder, 
etc.

7. Spontane ture
Der vil lejlighedsvist blive inviteret til spontane kajakture - ofte med få timers varsel - mest i Mariagerfjord eller fra 
Als Odde.
De, der har tid og lyst, møder blot op på det pågældende tidspunkt.

Deltagere i Tingmødet var enige i disse små ændringer, hvorfor jeg lod mig vælge som formand.

NB: føler du dig som aktivt medlem af kajakbumserne og gerne modtager indkaldelse til spontane kajakture,
så skriv venligst til mig, så kommer du på Spontanlisten !

David Biering
david@kajakdavid.dk
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