Referat af
Kajakbumsernes:

Tingmøde den 13. juni 2010

hos Henning Reichstein, Als Odde

Til stede var 11 medlemmer.
1. Valg af ordstyrer: Henrik Felding blev valgt til ordstyrer.
2. Formandens beretning: Henning Reichstein berettede om aktiviteterne i det forløbne år.
Han fortalte endvidere, at der var 45 medlemmer, en stigning på 9 siden sidste år.
3. Regnskabsaflæggelse: Kasserer Johnny Lorentsen oplæste de vigtigste talt fra
regnskabet.
Der var et overskud på 625,47 kr. i 2009-2010-regnskabet. Med den kommunale
underskuds-dækning havde foredraget med Erik B. Jørgensen i Den gamle Biograf i
Mariager hvilet i sig selv.
Egenkapitalen var 3.726,28 kr. Revisoren (Allan) havde godkendt regnskabet.
4. Udvalgsberetninger:
1. Hjemmesiden v. Tommy Rasmussen:
Tommy opfordrede medlemmerne til at sende flere billeder fra aktiviteterne.
Så skulle de nok blive lagt ind i billedarkivet, som er tilknyttet hjemmesiden.
2. Svømmehal v. Johnny Lorentsen:
1 gang ud af de 4 planlagte svømmehalsdage var blevet aflyst p.g.a. manglende
tilmelding.
De 3 andre gange havde der været passende tilslutning.
Der var stemning for at lave svømmehalstræning også i den kommende sæson.
Aktiviteten havde med deltagerbetalingen hvilet i sig selv økonomisk.
4.3 Bassinredder til kommende vintersæson:
Allan havde ved en kraftpræstation bestået livredderprøven og udfyldt rollen som
bassinredder denne vinter. Men han ville ikke påtage sig i den kommende sæson.
Der var ros til Allan for præstationen og 1 flaske the-essens som en lille tak.
Henrik Felding meldte sig frivilligt til forsøget på at kvalificere sig til bassinredder for den
kommende sæson.
5. Behandling af evt. indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesposter. Formanden er på valg.
Henning Reichstein genvalgtes til formand (med klapsalver!).
7. Valg af revisor: Allan modtager genvalg:
Allan genvaltes – med klapsalver (men han gav så også en lille én).
8. Eventuelt:
Deltagelse i Rodskov Kajakfestival 7.-8. august blev omtalt. Deltagelse er personlig.
Fjordens dag 12. sept. 2010: Der var stemning for at deltage med lidt ”parade-sejlads”, men
da arrangementet er henlagt til trafikhavnen, hvor strømforholdene er vanskelige, mener vi
ikke, at det er forsvarligt med diverse rednings- og rulle-demonstrationer.
Øvrige emner: Forskellige andre emner drøftedes, og det forløb uden håndgemæng.
Ordstyreren takkede for den gode og fredsommelige afvikling af mødet.
Silkeborg, den 20.06.2010, referent: Henrik Felding

........................................................
Formand

.............................................................
Ordstyrer

