Generalforsamling d. 23. februar 2012
Referent: Dorthe Mogensen
1. Valg af dirigent
John Neimann
2. Bestyrelsens beretning
2011 var på mange områder et rigtig godt år for VFKK. Ved årets udgang var
vi 25 medlemmer, heraf 4 klubinstruktører. Vi har 6 fuldt udstyrede kajakker
og har bestilt 3 mere. I 2011 fik vi af Trygfonden doneret 20 svømmeveste og
1 vhf-radio.
Standerhejsningen den første torsdag i maj var en kold men god og hyggelig
omgang, ikke mindst den varme suppe i Naturværkstedet. Vi holdt en række
velbesøgte introaftener i maj, juni, juli og august. Det gav dog kun enkelte nye
medlemmer, men vi har fået meget ros for vores grundige introforløb.
Vi har haft nogle gode ture på Gudenåen, Allingåen, ved Rygårde og ikke
mindst omkring Færgestedet.
Formanden har været i tæt dialog med Norddjurs kommune om at få tildelt tid
i svømmehallen, og det forlyder at vi bliver tildelt tid i den kommende
vintersæson i Auning Svømmehal.
Vi vil gerne diskutere Arrangementer, Kontingent og Sikkerhed.
Tak til jer der har bidraget i byggeudvalget, arrangementsudvalget, Per for
vores flotte logo, bestyrelsen for et godt samarbejde og til alle jer medlemmer
for nogle gode oplevelser på vandet.
Pbv
Carsten Enemark, formand for VFKK
3. Aflæggelse af regnskab
Godkendt
4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år
Kontingent 2012:
Introduktionskursus 300 kr.
Medlemsskab: 600 kr for gamle medlemmer samt nye medlemmer med kajak
1200,- for nye medlemmer uden kajak.
Ovenstående priser er inkl. medlemsskab af Skrubbelauget ved Fjordcentret
Som medlem kan du medbringe gæster og betale 150 kr. pr. person pr. dag
for lån af udstyr.
For gæsterne gælder samme sikkerhedsregler, som for medlemmer.
Medlemmet er ansvarligt for at gæsterne overholder sikkerhedsreglerne i
VFKK.

5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten – blev genvalgt.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor
John Neimann
9. Valg af revisorsuppleant
Karen Margrethe
10. Eventuelt
intet til dette punkt.

