
	  

Generalforsamling	  2014	  
referat	  

	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Per	  Olsen,	  valgt	  som	  dirigent	  
Carsten	  Enemark,	  valgt	  som	  referent	  
	  	  
2.	  Bestyrelsens	  beretning	  
Det	  er	  fortsat	  nemt	  at	  være	  bestyrelsesmedlem	  i	  den	  her	  forening.	  Atter	  er	  det	  
instruktørerne	  der	  trækker	  læsset.	  Bestyrelsen	  har	  blot	  holdt	  et	  enkelt	  møde.	  	  
	  
Vi	  er	  33	  i	  klubben	  nogle	  mere	  aktive	  end	  andre.	  	  
Vi	  har	  afholdt	  vores	  første	  EPP	  kurser,	  og	  har	  haft	  2	  på	  førstehjælpskursus	  med	  særligt	  
fokus	  på	  kajak	  og	  friluftsliv.	  	  
	  
Vi	  er	  17	  som	  har	  tilkøbt	  svømmehals	  modul.	  
	  
Vi	  har	  lært	  nogle	  nye	  redninger,	  det	  hedder	  hæl-‐krog.	  Det	  er	  en	  dejlig	  nem	  redning,	  og	  
virker	  både	  som	  soloredning	  og	  makkerredning.	  
I	  løbet	  af	  året	  har	  vi	  hørt	  at	  vi	  er	  hidsige	  med	  redninger.	  Jeg	  synes	  som	  sådan	  blot,	  at	  vi	  
lever	  op	  til	  de	  vedtægter	  som	  vi	  er	  underlagt	  gennem	  vore	  medlemskaber	  af	  DKF	  og	  DGI,	  
samt	  støtter	  sig	  til	  vejledninger	  fra	  Søfartsstyrelsen	  om	  godt	  sømandsskab.	  Vi	  er	  meget	  
opmærksomme	  på	  nye	  vejledninger	  fra	  DKF,	  DGI	  og	  SFS	  
	  
Vi	  håber	  at	  få	  nogle	  temaaftener	  med	  fokus	  på	  bugsering,	  redninger	  og	  fremad	  roning.	  
Tak	  til	  bestyrelsen	  for	  godt	  samarbejde	  og	  ikke	  mindst	  til	  instruktørerne	  for	  at	  hjælpe	  
alle	  godt	  i	  gang.	  
	  
Generalforsamlingen	  godkendte	  beretningen.	  
	  
3.	  Aflæggelse	  af	  regnskab	  	  
Bo	  aflagde	  det	  reviderede	  regnskab,	  som	  blev	  godkendt	  uden	  kommentarer.	  
	  
4.	  Godkendelse	  af	  kontingent	  	  
Bestyrelsen	  foreslår	  uændret	  kontingent.	  Dvs.	  første	  år	  1200,-‐	  Inkl.	  Introduktion.	  
Introduktion	  300,-‐	  hvis	  det	  indbetales	  via	  netbank,	  og	  350,-‐	  hvis	  det	  foregår	  kontant.	  
Efterfølgende	  år	  600,-‐	  
Der	  er	  ikke	  aktuelle	  planer	  om	  at	  købe	  nye	  kajakker,	  men	  vi	  mangler	  nogle	  pagajer.	  
Der	  indkøbes	  vandtætte	  walkie-‐talkier	  som	  kan	  bruges	  på	  tur.	  
	  
Generalforsamlingen	  godkendte	  forslagene.	  
	  



5.	  Indkomne	  forslag	  	  
Bestyrelsen	  foreslår,	  at	  der	  ydes	  tøjtilskud	  til	  aktive	  instruktører	  på	  op	  til	  1650,-‐	  kr.	  om	  
året.	  Beløbet	  er	  det	  beløb	  som	  skat	  accepterer	  og	  er	  fundet	  på	  DGI’s	  hjemmeside.	  	  
	  
Generalforsamlingen	  godkendte	  forslaget.	  
	  
Generalforsamlingen	  opfordrede	  bestyrelsen	  til	  at	  arbejde	  videre	  med	  planer	  om	  at	  
opsætte	  en	  ”Forbi-‐kobler”	  til	  naturværkstedet.	  På	  den	  måde	  vil	  klubbens	  medlemmer	  
have	  adgang	  til	  naturværksted	  og	  toiletter	  samt	  bad	  i	  ”wadershuset”	  
	  
6.	  Valg	  af	  bestyrelses	  medlem 
På	  valg	  Carsten	  Enemark.	  Genvalgt.	  
	  
7.	  Valg	  af	  bestyrelses	  suppleant  
Ingen	  valgt	  
	  
8.	  Valg	  af	  revisor 
John Neimann blev genvalgt	  
	  
9.	  Valg	  af	  revisor	  suppleant 	  
Ingen	  valgt	  
	  
10.	  Evt.	  
Turudvalg	  
Hyggeudvalg 
Der blev ikke nedsat nye udvalg, men alle klubbens medlemmer opfordres til at bidrage til 
klubbens sociale liv. Vi skal huske at vi råder over en trailer som nemt flytter 6 kajakker, og 
der er masser af spændende vand omkring os. 
	  
Arbejdsdag lørdag d. 26 april kl. 9.00 start med morgenkaffe 	  
 
Vi laver en side på hjemmesiden med medlemmets navne og telefonnumre. 
 
Vi har en google kalender som man kan integrere på sin telefon, tablet og computer. Alle 
klubbens medlemmer kan bede om at få den delt, men kun instruktører og bestyrelse kan 
lægge arrangementer ind. Hvis du gerne vil have adgang til kalenderen så send en mail til 
info@vfkk.dk 	  
	  
Vi	  drøftede	  kort	  om	  reglerne	  omkring	  hvorvidt	  det	  enkelte	  klubmedlem	  kan	  tage	  gæster	  
med.	  Bestyrelse/instruktører	  vil	  beskrive	  de	  enkelte	  muligheder	  og	  lægge	  dem	  på	  vores	  
hjemmeside.	  
	  
Vi	  har	  tid	  i	  svømmehallen	  1.	  8.	  22.	  og	  29	  april	  tidsrummet	  20-‐21.30.	  Instruktørerne	  
opfordrer	  alle	  medlemmer	  til	  at	  komme	  forbi	  en	  af	  de	  tirsdage	  for	  lige	  at	  genopfriske	  
redninger.	  Medbring	  blot	  svømmetøj,	  og	  evt.	  en	  ren	  våddragt	  og	  redningsvest.	  
Sæsonstart	  torsdag	  d.	  1	  maj,	  med	  redninger	  og	  suppe.	  Det	  er	  fortsat	  obligatorisk	  at	  
fremvise	  en	  redning	  før	  end	  man	  kan	  ro	  i	  VFKK-‐regi.	  
	  
	  

Ref.	  Carsten	  Enemark	  


