Tirsdag den 28. Februar 2017

Generalforsamling i VFKK 2017 - referat
Dagsordenen
1. Valg af dirigent. Lars blev valgt som dirigent og Carsten som referent.
2. Bestyrelsens beretning, se nedenfor.
3. Aflæggelse af regnskab. Det reviderede regnskab blev godkendt.
4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsats, dvs. 600,- pr. år
Carsten gjorde opmærksom på, at der på et tidspunkt kommer en udgift på tilskud
til instruktørens tørdragt.
Bo gjorde opmærksom på, at der forhåbentlig kommer udgifter til instruktørkurser.
5. Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Bo og Mathias
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, Finn
8. Valg af revisor, Yvonne
9. Valg af revisorsuppleant, Lars
10. Eventuelt,
Opbevaring af private kajakker
Opfordring til at ture annonceres i god tid.
Tak fra de nye medlemmer om en god modtagelse i klubben
Ugentlig roaften onsdag
Der arrangeres IPP2 kursus som en række aftener i foråret,
Redninger og suppe onsdag den 26. april kl. 17.00

Bestyrelsen har konstitueret sig med Carsten Enemark som formand, Bo Espensen som
kasserer og Mathias Lahn Jensen som menigt medlem. Bestyrelsen besluttede at
suppleant Finn Almind inviteres med til møderne.
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Tirsdag den 28. Februar 2017

Bestyrelsens beretning ved formand, Carsten Enemark

- Bestyrelsesmøder i 2016, det er ikke bestyrelsesmøder der plager kalenderen. Bo og
jeg har vendt verdenssituationen over et eller andet flydende. For bestyrelsen har
udelukkende bestået af formand og kasserer, for Stinne fornyede ikke sit
medlemskab. Der kom motorcykler i vejen. Så når vi kommet til det punkt på
dagsordenen så skal man ikke blive bekymret for bestyrelsesmødefrekvensen. Som
bonus information kan jeg da oplyse at det seneste bestyrelsesmøde blev holdt foran
vores pizzaovn med det hele. Det er fortsat kassereren og instruktørerne der trækker
læsset.

- Sikkerhedsprocedurer. Som en af meget få klubber insisterer vi på redninger også
skal kunne udføres i koldt vand, derfor begynder vi sæsonen med at genopfriske
redninger. Mange har jo heldigvis aldrig haft brug for redningen. Og det kan også ses
at der er nogen der laver meget få redninger. Enkelte finder det svært i
svømmehallens blide varme vand, hvordan er det så ikke i koldt og uroligt vand. Men
det er naturligvis op til generalforsamlingen at beslutte sikkerhedsprocedurerne. Der
er dog ikke kommet forslag ind, så det kan ikke ske under forslag fra medlemmerne,
men lige om lidt er der jo 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Men ingen tvivl om at jeg
synes at det er vigtigt at starte sæsonen med redninger.

- Opstart 2016 og vedligehold. Vi begyndte som vi plejer med en god aften med frisk
vand og varm suppe. Og vi kunne godt høre hvem der havde våddragter på og hvem
der havde investeret i tørdragter. Vi har holdt to dage med vedligehold af kajakker, og
begge dage med fint fremmøde.

- Introduktioner. Der var kun en offentlig introduktion, og det var på en rigtig fin aften, og
en del af dem der var med den aften er fortsat med i klubben. Det er jo dejligt.

- Ture, er bestemt en indsats værdig.
- Opstart 2017 og vedligehold. Vi starter jo som vanligt med en tur i vandet første
torsdag i maj. Der er jeg dog i Canada, så I må klare jer uden mig, eller rykke det en
uge frem eller vente til Fjordens dag. Der ligger også i år et par dage med vedligehold.

- Introaftener. Der er planlagt et par stykker i tæt samarbejde med Fjordcentret. Der er
IPP2kursus i juni måned. Men det er min plan at tematisere vores roaftener med fokus
på pensum, således at vi i løbet af foråret kommer igennem kravene.
Tak til jer alle for gode oplevelser på vandet, tak til instruktør og kasserer for et godt
samarbejde. Og med det er min beretning i mål.
Carsten Enemark, formand for Voer Færgesteds Kajakklub
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