Referat af VFKK Generalforsamling d. 13.02.2016
1. Valg af dirigent.
Michael Schou blev valgt.
2. Bestyrelsesberetning.
Et enkelt bestyrelsesmøde blev det til i det forgangne år.
Der er lidt problemer med at finde ud af hvem der reelt har indbetalt kontingent eller til svømmehal, derfor
skal man fremover skrive navn (navne) på og hvad det er man indbetaler for.
Vi fik en portion penge til et handicap tiltag – 40.000 kr. De er brugt på 2 dobbeltkajakker. Så i år kan vi tage
handicappede med ud og sejle, de er testet af og det er en god måde at sejle sammen på.
Der var blæs på introforløbene i 2015 – de nye medlemmer vi ser er kommet til i sensommeren og i
svømmehallen.
EPP2 kursus sidste weekend i maj.
Sidste år var vi på Hurlumhej messe på Gl. Estrup, det gav ingenting, så det deltager vi ikke på i år.
Forårsmessen i Ørsted var vi også på sidste år, her var der god synergi og lidt interesse, så det deltager vi på
igen i år.
Skal vi holde introaftenener i år?
Fjordcentret og klubben har fået tilbudt hjertestarter + 13 timers førstehjælp, vi skal stille med 12 personer.
Klubben betaler for alle instruktørkurser, hvis det har interesse?
Bestyrelsen vil gerne opfordre til at alle hjælper til med vedligehold.
Bestyrelsen opfordre også gerne til at man er aktiv på bloggen, skriver når man tager ud og sejler og
invitere andre med.
3. Aflæggelse af regnskab
Vi har flyttet hjemmesiden til en ny udbyder, som giver en meget større frihed i at administrere
hjemmesiden.
Ca. 18.000 kr. på konto i starten af året, afslutter med ca. 26.000 kr.
Vi har investeringer på vores kajakskur og selve kajakkerne med reparationer og derudover er der talt om
at indkøbe et par forskellige pagajer.
Husk og skriv på v/betalinger hvem det vedrører og hvad det dækker.
Pt. 26 medlemmer – 600 kr. i kontingent
Kan man få mobile-pay til indbetalinger?
4. Budget & Kontingent
600 kr. i kontingent
300 kr. for intro hele året
Forslag: At sætte den skriggule kajak til salg? Er stemt ok!
125 kr. i leje for en kajak om dagen
5.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ingelise kom med følgende: Mangler et afsætningssted v/pumpehuset Allingåbro.
- Spørg evt. Benno, da det er udenfor VFKK’s område.
Kan vi på nogen måde synliggøre når vi booker en af VFKK’s kajakker (så man kan se hvilken kajak der er
taget)

6. Valg af bestyrelsesformand – på valg Carsten E.

Er valgt!
7. Valg af bestyrelses suppl. På valg Michael Schou
Er valgt!
8. Valg af revisor.
John er desværre blevet syg, så vi mangler en ny revisor. Yvonne er revisor suppleant, Bo taler med hende
om hun vil overtage imens John er væk.
9. Valg af Revisor Suppl.
Yvonne er suppleant og kører videre indtil John officielt træder af.
Børge vil dog gerne træde til som suppleant hvis vi mangler.
10. Evt.
En kajak buket til John i Skive.

