
  

Kajakbumserne

Indkalder til 

Tingmøde

Lørdag den, 11. juni 2016. - kl. 10:00 på Als Odde.

 

 Dagsorden er som følger:

 

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens beretning. v. David Biering

3. Regnskabsaflæggelse. v. Kaja Jeppesen

4. Udvalgs beretninger:  
4.1. Hjemmesiden: v. Henning Reichstein
4.2. Svømmehal: v. Kaja Jeppesen
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: (David modtager 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.

Umiddelbart efter tingmødet afholdes stumpm arked på min plæne.

Lørdag eftermiddag kan vi evt. gå på Jægerhuset til Lise, som, meget belejligt, har et
jazz-arrangement samtidig.

Tilmelding til Henning:      henningreichstein@gmail.com 
 

Vel mødt.

 Als Odde, den 9. maj 2016.

mailto:henningreichstein@gmail.com


Referat af tingmøde den 11. juni 2016 på Als Odde.
 Mødet startede kl. 10:10 på Hennings plæne, hvor Henning bød velkommen til ni fremmødte ved
foreningens 15. tingmøde. Jes, Heine og Poul From var på traditionel vis roet hertil fra Hadsund 
aftenen før.

1. Valg af ordstyrer:
 Henning blev valgt som ordstyrer, og efter at have konstateret, at i tingmødet var varslet  
behørigt, gav han ordet et Formanden.

2. Formandens beretning:  - Se næste side.
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning:
Kaja fremlagde det reviderede (Se senere side.)
I årets løb er der kommet seks ny medlemmer. Velkommen til dem.
Regnskabet blev godkendt.

4. Udvalgsberetninger:
    4.1. Hjemmesiden:
 Henning mente, at siden kørrer rimeligt godt, men efterlyste debat om evt.        

Facebookside til hurtig formidling af ture. Dette kikker vi nærmere på.
Han er ikke tilhænger af debatsider, da andre klubber har dårlige erfaringer med hacking.

4.2. Svømmehal: 
 Indtægterne for dette års tre arrangementer skal betale sidste års fire-. Derfor det lave over

skud i år. 
David spørger Gorm om evt. instruktion i svømmehal. Afgøres ved planlægningsmødet i
efteråret.

4.3. Bassinredder:
Henrik lovede at koordinere den kommende vinter. 

5. Indkomne forslag:
Da der ikke var indkommet forslag, sprang vi videre til næste punkt.

6.  Valg af bestyrelsesposter:
David blev genvalgt med applaus, men selv så han gerne en anden på posten.

7. Valg af revisor: 
 Allan blev ligeledes genvalgt.

8. Eventuelt:
Der blev drøftet et evt. fast årligt kontingent. Dette blev forkastet med den begrundelse, at

så skulle vedægterne laves helt om, og det at afgøre om medlemmer var aktive eller passive, ikke
var  noget  problem.  Dem vi  ikke har  hørt  fra  i  et  par  år,  glider  automatisk  ud af  udsendelses-

lissterne. 

Efter 1½ time hævede ordstyreren tingmødet med tak for god ro og orden.

Als Odde, den 13. juni 2015 Henning Reichstein
..................................
          Referent



Formandens beretning 2016:

Velkommen til Tingmødet her hos Henning !

For 2 år siden lovede jeg at tage formandsskabet i 2 år - de 2 år er ikke gået - men de er løbet afsted.
Hvis nogen har lyst til at være formand, vil jeg være taknemlig for at blive afløst ???? - og jeg 
fortsætter gerne med at arrangere spontanturene.

Bestyrelsen: Kaja, Henning og DB (David Biering) har haft et effektivt samarbejde: hurtig beskeder til
hinanden - og hurtig afklaring.
Så tak til Henning og Kaja for godt samarbejde.
Hennings hjemmeside - synes jeg er fremragende.

Også tak til basinredderne: Henrik og Søren - og revisor Allan - håber de alle vil fortsætte.

Årets forløb:
Tidligere langture til Skærgården i Sverige og andre steder har der ikke været noget af. Der er tilsy-
neladende ikke “kunder” til dette mere.

Aftenmøder: I det sidste år, har der kun været et aftenmøde - hos gæstfrie Tommy - og det var et fint
møde med opgaver.

Spontanture: Jeg har indkaldt til ture: ca. 100 gange. lørdage og søndage og sommetider onsdage.

Deltagere fra 2 til 8 pr. gang. Der står 13 på spontandeltagerlisten. Vi har til gengæld haft mange 
rigtigt gode ture uden uheld af nogen art - udover et par ture i vandet.

Nye medlemmer: Kaja vil fortælle, hvor mange nye medlemmer, der er kommet. Vi møder på 
spontanturene ofte folk, der viser interesse og melder sig ind. 
Jeg vil tro, vi kunne få endnu flere medlemmer, hvis vi f.eks. annoncerede i Fjordnyt.

Tilbud fra Mariagerfjord Kommune:
Vi får jævnligt tilbud fra kommunen om deltagelse i kursus omhandlende f.eks. Børne og ungdoms-
arbejde, Integration af flygtninge, Deltagelse i kursus om Consensussystemet, om hvordan man 
øger medlemsskabet i sin forening, inspirationskursus etc.etc. Ligesom vi også får forespørgsler om 
vi vil søge om penge til foreningen o.s.v.. Men jeg kan ikke se, hvad vi skal bruge disse tilbud 
til.???

Formandsskab:
Hvis nogen skulle have lyst, er formandsskabet altid en mulighed !

David



Regnskab 2015 - 2016

Drift

Indtægter

Kontingent 600,00
Entre svømmehal 1.725,00
Rente 100,83
Indtægter i alt 2.425,83

Udgifter

Hjemmeside 213,00
Gaver 649,95
Bassinlivredderprøve 95,00
Porto 20,00
Idrætsrådet 0,00
Sommerstævne 179,48
Hadsund svømmehal 1.240,00
Hensættelse, Hadsund Svømmehal 1.240,00

Udgifter i alt 2.397,43

Årets resultat 28,40

Balance pr. 31-05-2016

Aktiver

Indestående 6.626
Aktiver i alt 6.626

Passiver

Egenkapital pr. 01-06-2015 6.654,22
Årets resultat 28,40
Egenkapital pr. 31-05-2016 6.682,62
Hensættelse, Hadsund Svømmehal
Passiver i alt 6.682,62

David Biering Kaja Jeppesen
Formand Kaserer

Allan H. Petersen
Revisor


