Referat - Generalforsamling d. 23 februar 2010
Referent: Dorthe Mogensen

1. Valg af dirigent
Per Olesen

2. Bestyrelsens beretning
Beretning for VFKK
Fantastisk som en ide kan blive til virkelighed. Overvejelser gennem flere år både privat og som Fjordcenter om
kajakroning. Vi havde snakket om det hjemme og også her på Fjordcentret. På kulturdagen i marts havde vi kajakker
med fra Grenaa og indbød til et infomøde på Fjordcentret. 20-25 mødte op, der blev nedsat et arbejdsudvalg, vi
indkaldte til stiftende generalforsamling den 7. maj. Vi fik sendt ansøgninger til Friluftsrådet, LAG-Djursland og
Norddjurs Kommune. Det gav 60.000,- Det synes jeg er imponerende.
Vi fik udarbejdet retningslinier og kontingentforslag.
Retningslinjerne synes jeg er OK, bortset fra kravet om at kunne svømme 600 meter, jeg synes det er fuldstændig
ligegyldigt hvor langt man kan svømme. Men man skal kunne træde vande og man skal have styr på Makkerredningen
som minimum. Derfor mener jeg også at vores introaftener er rigtig gode, og svømmehallens varme vand er et godt
sted at øve sig i. Men en svømmehal kan ikke erstatte makkerredninger i rigtig vand.
Kontingent Vi diskuterede det meget sidste år, og specielt Bo og jeg har vendt vores kontingent mange gange. Vores
forslag er da også at vi blot fortsætter kontingentet på nuværende niveau. Andre klubber har satser for børn og nogle
opererer også med familiesatser. Vi har ikke tillægspriser for eksempelvis introaftener, som man f.eks. har i andre
klubber. Man kunne overveje at 1. år var dyrere end efterfølgende år. Mulighederne er mange, lad os diskutere det
under det punkt.
Kurser og instruktører. Det er vigtigt at vi i klubben får uddannet instruktører der kan hjælpe godt i gang og give
medlemmerne basale færdigheder, mht. sikkerhed og skadesforebyggende roning. Som udgangspunkt mener jeg at vi
skal betale vores medlemmers kurser der handler om vores fælles bedste, instruktør. Så kan man diskutere om
personlige kurser skal afholdes af klubben. Helt konkret EPP kurser DGI’s havkajakkurser.
Svømmehal i Grenaa, 4 pladser
Kalenderfunktion og Blog
Vi har bestilt 7 kajakker med alt i udstyr.
Vi skal i aften have planlagt vores sæson, jeg har på forhånd lovet Norddjurs kommune at kajakklubben og
Fjordcentret er med til kulturdag den 6. marts på Allingåbroskolen, at vi laver en introaften ved Rygård strand den 22.
juni og er med ved Sommerby i St. sjørup den 6. juli. Derudover skal vi have egne introaftner og ture af forskellig
karakter. 7./8. august er der Kajakfestival i Rodskov. Jeg ser meget gerne at vi nedsætter forskellige udvalg.

3. Aflæggelse af regnskab
Udgifter For 2009
Total: -882
Indtægter For 2009
Total: 19609,27
Til rådighed: 18727,27

4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år
Ved indmeldelse efter 1. august: Halv på kontingent
Pris for introaften: 200 kr. Der kan dog laves arrangementer / kampagner hvor det er gratis.

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten Enemark på valg – blev genvalgt

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Olav Stræde Bjerk

8. Valg af revisor
John Neimann

9. Valg af revisorsuppleant
Yvonne Karnøe

10. Eventuelt
Bestyrelsen reviderer sikkerhedsregler, således at de stemmer overens med virkeligheden.
Følgende udvalg blev nedsat:
Instruktør / Introkurser: Bo, Carsten, Olav
Materialeudvalg: Per, Bo, Orla, Vagn, Erik

Dags-ture-udvalg: Mie, Birgit, Yvonne
Lang-tur-udvalg: Olav
Reklame og PR-udvalg: Dorthe og Carsten
Lørdag morgen-tur: Dorthe og Yvonne
Torsdag aften-tur: Mie og Vagn

