Strib Ro- og Kajakklub
Referat fra ordinær generalforsamling
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 - i Strib Bådhavns klubhus, Strandvejen 271, Strib
1. Valg af dirigent
H. C. Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig
varslet.
Antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer var 28 svarende til 44%.
2. Valg af referent
Jytte Rehr blev valgt.
3. Årsberetning
Årsberetningen blev fremlagt af formand Sv. Aage West.
Årsberetningen kan ses på SRK´s hjemmeside www.stribroogkajakklub.dk
Bundprop: Frede Kristiansen for sit virke i klubben og sit gemytlige væsen.
Kilometernål: Ole Haaning og Birthe Papsøe (Robåd) og Pia og Asger (Kajak).
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Egon Sørensen og godkendt af forsamlingen.
Regnskabet kan ses på SRK´s hjemmeside www.stribroogkajakklub.dk
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 10, som giver bestyrelsen lov til at konstituere
sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.
Formanden begrundede forslaget, og der blev afholdt vejledende afstemning visende, at alle var
enige i det af bestyrelsen fremsendte. Desværre var der ikke fremmødt de nødvendige 50 %
stemmeberettigede medlemmer for at kunne vedtage denne vedtægtsændring. Ved given
lejlighed indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling til endelig godkendelse.
6. Godkendelse af budget og kontingent
Kasserer Egon Sørensen gennemgik budgettet, som blev godkendt af forsamlingen sammen med
bestyrelsens forslag om uændret kontingent.
7. Valg af formand
Sven Erik Jensen blev valgt som ny formand i stedes for Sv. Aage West der ikke ønskede genvalg.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Pia Quottrup Sand og Egon Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Jette Kristiansen blev genvalgt som suppleant og Else Marie Simonsen blev ligeledes valgt til
suppleant i stedet for Sven Erik Jensen.
9. Valg af 2 revisorer
Frede Kristiansen og Carsten Rehr blev genvalgt.
10. Eventuelt
Tak til Sv. Aage West for sit virke som formand i klubben.
Sv. Aage West har i øvrigt lovet at stå for tilbygning af roklubben som efter planen påbegyndes i
foråret. Plantegning af tilbygnings projekt til roklubben blev sendt rundt til forsamlingen.
Vigtige datoer:
Standerhejsning 10. april kl. 12.00
Førstehjælpskursus 16. april fra kl. 10.00 til 14.00 i bådklubben.
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