
Kajakbumserne indkalder til

Tingmøde (Generalforsamling)

Lørdag d. 9. juni 2018 - 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:

6.1 Formand. David Biering ønsker ikke genvalg.

6.2 Webmaster. Henning Reichstein (Vil meget gerne afløses).

7. Valg af revisor. Allan Petersen (Modtager genvalg).

8. Eventuelt: Forslag til eventuelt skal sendes til formanden senest 3. juni.

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.

Er der noget kajakrelateret du vil sælge, så medbring det.

Tilmelding til Henning: henningreichstein@gmail.com

Vel mødt.

Als Odde, den 7. maj 2018

mailto:henningreichstein@gmail.com


Referat af tingmøde den 9. juni 2018 kl. 10:00  på Als Odde.

1. Valg af ordstyrer:

Henning blev valgt, og kunne konstatere, at Generalforsamlingen er lovligt varslet, og fem medlemmer var 
mødt op.

2. Formandens beretning:  v. David Biering

For en del af os: Et fint år.
Vi har været på ca. 100 kajakture.
Spontanture fra 2 – 8 deltagere på lør-, søn- og helligdage.
Fint vejr med gode oplevelser.
Jes og jeg skiftede til at indkalde og vi er blandt de faste deltagere.
Fint vintervejr til kajak
Fint sommervejr  til kajakdeltagelse.
Personligt håber jeg spontanturene fortsætter.

Vedr. Primitive lejr- og shelterpladser:
Nyt initiativ fra DGI og Mariagerfjordkajak har sat skub i tingene. 60.000,- kr. til folder om 
Mariager Fjord ++
Anette Olesen fra Mariager Kajakklub er mødeleder.
De forventer forslag / oplæg om ture i Mariager Fjord. Jeg har lovet vi kommer med forslag om ture
på fjorden - og Jes fortsætter arbejdet.

3. Kassererens beretning:   v. Kaja Jeppesen

Kaja har i år fordelt svømmehallens kalenderårsregning så den følger vort regnskabsår. Derfor den store 
forskel i lokaleudgifter i forhold til sidste regnskabsår.

4. Udvalgs beretninger:

4.1 Hjemmesiden:     v. Henning Reichstein

4.2 Svømmehal:        v. Kaja Jeppesen

I vinter havde vi fire arrangementer i svømmehallen.

4.3 Bassinredder til kommende vintersæson: 

Henrik har givet tilsagn. Desuden Jes Wested og Erik Ågård

5. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesposter:  Følgende bestyrelsesposter var på valg:

6.1 Formand:   Jes Wested blev valgt som formand med David som standin v. Blå stier og lign.

6.2 Webmaster:  Henning Reichstein fratræder og Hans Holm Pedersen tager over efter møde m. 
bestyrelsen.

7. Valg af revisor. Allan Petersen blev genvalgt.

8. Eventuelt:  Tillykke til de nyvalgte og tak til afgående bestyrelsesmedlemmer.

Tingmødet  afsluttet kl. 11:45 i god ro og orden.

Da ingen overnattede var træffet at betragte som aflyst.
Ligeledes det annoncerede stumpmarked, da ingen havde medbragt grej til salg.

Als Odde, den 9. juni 2018                    Henning Reichstein
                                                 Referent






