
 

Kajakbumserne

Indkalder til 

Tingmøde

Lørdag den, 13. juni 2015. -  kl. 10:00 på Als Odde.

 

 Dagsorden er som følger:
 

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens beretning. Henning Reichstein – På Davids vegne.

3. Regnskabsaflæggelse. v. Johnny Lorentsen

4. Udvalgs beretninger:  

  4.1. Hjemmesiden: v. Henning Reichstein

  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: 

Kasserer

Webmaster Henning modtager genvalg.

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

8. Eventuelt:  

 

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.

Afgang fra Hadsund rensningsanlæg fredag kl. 17:00

Tilmelding til Henning:      henningreichstein@gmail.com 
 

 

Als Odde, den 12. maj 2015

mailto:henningreichstein@gmail.com


Referat af tingmøde den 13. juni 2015 på Als Odde.

Mødet startede kl. 10:10 på lejrpladsen ved fjorden, hvor Henning, på vegne af David, bød velkommen til 6 fremmødte ved
foreningens 14. tingmøde. Allan og Jes var på traditionel vis roet hertil fra Hadsund aftenen før sammen med Mette og Ulla.

1.Valg af ordstyrer:
 Allan blev kåret som ordstyrer, bød velkommen, og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning: Oplæst af Henning da David er bortrejst - Se vedhæftede referat.
  Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning:
Johnny fremlagde det reviderede regnskab. Der var lidt uenighed om hvorvidt antallet af indmeldte nu var 9 eller 11. En
gennemgribende kontrol efter mødet viste dog, at det var Henning der havde talt kalenderår. Altså 9 nye.

  Indtægter i forbindelse med svømmehallen var 2.000,-. Forklaring følger.

  Leje af svømmehal var steget fra 1.040,- til 1.600,- kr. Differencen på de 560,- er derfor udgift i 2015.

  Nu skulle svømmehallen efter sigende have opdelt hal-lejen i lille- og stort bassin således, at leje for 2015 bliver 1.200,- kr.

  Regnskabet blev godkendt.

4. Udvalgsberetninger:

4.1. Hjemmeside:
Henning mener at  siden fungerer så længe der ikke forlanges avancerede krav om debatforum og andre indbyggede
finurligheder.

4.2. Svømmehal:
Johnny meddelte, at 26 havde deltaget i løbet af de fire gange vi var i hallen - plus reddere.

Og så til forklaringen på indtægten. 26x75 er 1.950.-.  MEN, Søren insisterede på at betale, hvilket ikke er vor politik
over for livreddere, så efter lange forhandlinger enedes vi om 50,-. Til gengæld lærte Søren at rulle.

4.3 Livreddere til næste vinter: Henrik Felding havde meldt sig som livredder, og Jes meldte sig også. 

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

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var kassereren Johnny, og web-master Henning:

6.1    Johnny ønskede at træde tilbage. - En lammende stilhed bredte sig. 

        Kaja  meldte  ud,  at  hun  p.t.  ikke  var  kasserer  for  noget  som helst,  og som regnskabsuddannet,  med kendskab til
Conventus, var parat til at tage jobbet.  Et lettelsens suk bredte sig – ikke bare fra Allan.

Kaja blev selvfølgelig enstemmigt valgt som kasserer.

- Johnny vil i løbet af nogle dage modtage en erkendtlighed for sin lange og tro tjeneste i rederiet.

6.2   Henning blev vist egentlig ikke rigtig spurgt, men bare genvalgt som WEB-MASTER.

7. Valg af revisor: Allan påtog sig, lettet, det krævende og ærefulde hverv.

8. Eventuelt:
Allan foreslog at vi skærerr ned på antallet af svømmehalsarrangementer til Jan, Feb og Mar.

Årsagen er, at vi følger lige efter Hadsund Roklub, og de holder 1. april. Sidst gang havde der været problemer med at hallen
havde glemt os. Det skal dog siges at problemet hurtigt blev løst.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Alle beklagede det lave antal fremmødte. Hvad gør en foreningen den dag ingen vil påtage sig en del af arbejdet?

 

Klokken ca. 11:10 takkede ordstyreren for god ro og orden, og hævede mødet.

Stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til nye.

Als Odde, den 13. juni 2015                    ..............................................

            Referent



F  ormandens beretning 2015

Historie: - Dette er så foreningens 14. Tingmøde. 

Foreningens status: - Vi er i dag 76 medlemmer. 9 nye er indmeldt siden sidste tingmøde.

 Et stort VELKOMMEN til dem. 

Ud af de 76, er 44 registreret som aktive, (har haft kontakt i det sidste år), svaremde til 58%.

Ved sidste Tingmøde 8.6.14 besluttede Henning Reichstein at trække sig fra formandsposten, som han havde haft i 13 år. Han
blev hyldet behørigt for den lange og gode periode, han havde været formand for Kajakbumserne.

I mangel af yngre deltagere lovede jeg, at løfte formandsposten i 1 - måske 2 år.

Jeg lovede at stå for det jeg kalder Spontanture - nemlig roture indkaldt med meget kort varsel onsdag aftener og lørdag og
søndage. Disse roture har været gennemført meget konsekvent - dog med stærkt skiftende deltagerantal fra 2 til 8 medlemmer
pr.  gang.  Det  har  været  en  stor  fornøjelse  at  ro  fra  vidt  forskellige  steder  fra  Ebeltoft  Vig  til  Limfjorden  -  dog  mest  i
Mariagerfjord og Kattegat. Disse ture vil vi fortsætte med i 2015 og 2016.

Tommy trak sig som webmaster og i stedet har Henning lavet en fin hjemmeside - synes jeg, som vi da også har fået stor ros
for. Men tak til Tommy for mange års arbejde med vores hjemmeside.

I starten af min formandsperiode var jeg noget frustreret over den beskedne deltagelse i vores arrangementer, en jeg fandt ud
af at de andre kajakklubber havde samme lave deltagelse ved de fleste af deres arrangementer - nemlig for det meste 5 til 10 %
af medlemsskaren. Og da jeg selv har stor fornøjelse af vores ture og møder, slog jeg mig til ro med det.

Vi har haft en tilgang af medlemmer på 12 (11) til kajakbumserne - og det er ikke så ringe.

På vores månedlige møder, som skiftende har været holdt hos forskellige medlemmer, har deltagelsen også været vekslende
fra 4 til 8 medlemmer. Vi har imidlertid haft gode og interessante møder, hvor vi har udvekslet oplevelser og ideer - meget
inspirerende - synes jeg.

På sidste møde - fik vi lavet et godt sommerprogram, som jeg håber mange vil deltage i.

I Hadsund svømmehal har der være stor tilslutning, så vi har haft op til 9 deltagere.

Det har været særdeles fornøjeligt og vi har trænet redningsøvelser, grønlænderrul og

balanceøvelser - og flere har lært at lave rul - efter kyndig vejledning af Allan og Henning.

Henrik, Karina og Søren har været livreddere - en stor tak til dem.

Iøvrigt siger jeg tak til:

Vores Webmaster Henning for en flot og velholdt hjemmeside og til hans forgænger Tommy, som har stået for hjemmesiden i
mange år.

Til vores trofaste kasserer Johnny og revisor Allan

Jeg er stukket af til min familie i Island for at undgå en 80 års fødselsdag, men også fordi jeg måtte derop - endnu engang.

Hvis I har været tilfredse med mig som formand fortsætter jeg gerne.

Hejsa

David


