Referat af tingmøde den 9. juni 2012 på Als Odde.
Mødet startede kl. 10:10 i Hennings have, hvor formanden bød velkommen til 13 fremmødte.
Martin indledte med at donere en ramme øl til klubben - Tak til Martin for det gode eksempel.
1.Valg af ordstyrer:
Kaja påtog sig opgaven som ordstyrer, og konstaterede, at tingmødet var lovligt varslet.
2. Formandens beretning:
- Se vedhæftede referat.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens beretning:
Allan fremlagde, på Kassererens vegne, det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4. Udvalgsberetninger:
4.1. Hjemmeside:
Tommy er ved at forbedre siden, og en opfordring til at åbningssiden kun skal indeholde
hvad der er helt aktuelt, vil der blive set på. Hvad der er passeret, hører hjemme et andet
sted.
4.2. Svømmehal:
Henrik havde den glædelige meddelelse, at han havde arrangeret med Karina, og måske
Inge, at de prøver at forny bassinredderprøven, og dermed sikre, at vi kan se den
kommende vinters svømmehalsarrangementer i møde.
I denne forbindelse bad Henrik om, at vi valgte de lige uger i jan., feb., mar., og april. Det
vil vi se på, da andre klubber som bruger hallen, har faste tidspunkter.
5. Indkomne forslag:
- Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var formanden Henning, som blev genvalgt.
7. Valg af revisor: Allan påtog sig igen det ærefulde hverv.
8. Eventuelt:
Allan vil se på mulighederne for at oprette en mobiltelefonkæde for hurtige ture.
Klokken 11:20 takkede ordstyreren for god ro og orden, og hævede mødet.

Als Odde, den 9. juni 2012

...............................................
Formand / Referent

...............................................
Kasserer

Følg med på hjemmesiden: www.kajakbumserne.dk

Formandens beretning 2012.
Historie: - Dette er så foreningens 11. Tingmøde.
Foreningens status: - Vi er i dag 55 medlemmer. 5 har betalt siden sidste tingmøde, og et par stykker mere
er på trapperne.
I samme periode, har 25 medlemmer deltaget i arrangementer af forskellig art. Hvilket giver en aktivitetsprocent på lidt under 50. - Det er ikke så ringe endda.

Årets gang:
Gennemførte ture:
- Gudenåtur i juli, var kun for de "aktive" Henrik, Viggo og gæstebums Henriette.
- Slien i august. Herlig tur for de 5 deltagere.
- Tur fra Mou Bro - Marts. Vi blev smidt ud fra havnen, og flyttede til campingpladsen.
- Vesterhavet i september, som samtidig var planlægningsmøde for vintersæsonen. Enkelte gik på havet.
- Rye Å i oktober, hvor Viggo som sædvanlig lodsede os sikkert ned ad åen og til Linholm Kajakklub.
- Tur fra Øster Hurup i februar, hvor vi var tre i det gode værd, en enkelt var endda ude og bade.
- Tur fra Mou Bro i marts: Mou marina ville have 50.- kr. pr. båd for at benytte slæbestedet, så vi skyndte os
videre til Mou Camping, hvor vi - det var Heine, Torben og jeg - til gengæld følte os godt modtaget.
- Juletur, der jo traditionelt foregår på land blev også gennemført.
Aflyste ture
- Skive Lovns - juli - Ingen tilmeldte.
- Mariager - november - Aflyst af samme årsag.
- Hadsund - januar - Aflyst da vandet var stift.

Vinteraktiviteter:
- Grønlandsaften i november, hvor Henrik fortalte og viste billeder af deres fantastiske tur til Sydgrønland.
- Grønlandsaften i december: Denne gang var det David, der øste ud af sin store viden om grønland og
kajakker.
- Discountmad i januar: Ingen var sultne, så - aflyst.
- Krisehåndtering i februar: Samme skæbne.
- Planlægningsmøde i marts: Alt for få mødte op, eller kom med forslag, så det er et ret magert sommerprogram vi præsenterer.
- Whitewater - April: Irena holdt et blændende og medrivende foredrag om Tjekkiets kajakhistorie. Dette punkt
havde formanden glemt at omtale. Beklager dybt - det var IKKE tilsigter.
VI TRÆNGER NOK TIL NYE EMNER.

Svømmehal:
Som sædvanlig, havde vi en god deltagelse, og der blev gået til vaflerne. Martin lærte f.eks. at rulle på en af
dagene, og det var lige før vi måtte tømme bassinet for vand, for at få ham op - og ud.
Uden Henriks selvopofrelse, havde vi været skidt kørende, men, selv om han forud havde tilkendegivet, at han
ikke ville tage alle fire gange, og skønt vi havde en reserve, endte det alligevel med, at Henrik bare var der
hver gang og sikrede os.
DET ER VI MEGET TAKNEMMELIGE FOR, og overrækker derfor Henrik en VARM tak.
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 te-essens.
Tak til alle arrangører for deres indsats med planlægning, afholdelse og forplejning.

Kommende arrangementer:
Vi har egentlig kun én planlagt tur til Treene/Eider i Slesvig. Det er, efter min mening, for lidt til at holde interessen kørende.
Alle medlemmer har en adresseliste, og kan, til enhver tid, annoncere en tur, når vejret er til det. Vil man
invitere alle er det nemmeste, at kopiere adresserne fra en af mine mail, som jo udsendes til alle.
Vi kunne også godt bruge en SMS-kæde, eller lignende til akkutture med kort varsel.
Og så vil jeg ønske os alle en rigtig god ro-sæson. Og at helbredet må holde til ambitionerne.
Henning Reichstein - ALS ODDE, 09-06-2012

