STRIB RO- & KAJAKKLUB
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 14. FEBRUAR 2012 KL. 19.00 I KLUBHUSET PÅ STRIB BÅDEHAVN.

Referat
Referent: Jytte Rehr
Formanden bød velkommen

23 fremmødet medlemmer

Ad 1

Svend Aage West blev valgt til dirigent. Formanden fik ordet efter at dirigenten havde
konstateret, at generalforsamlingen var lovlig varslet.

Ad 2

Årsberetningen blev fremlagt af formand H. C. Andersen og godkendt af forsamlingen.
Årsberetningen er vist på SRK´s hjemmeside.

Ad 3

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Frede Kristiansen og godkendt af forsamlingen.
Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling søndag den 19. 12.10 omfatter
regnskabet 16 måneder, således at regnskabsåret fremover følger kalenderåret.
Regnskabet er vist på SRK´s hjemmeside

Ad 4

Ingen forslag

Ad 5

Frede Kristiansen gennemgik budgettet, som blev godkendt af forsamlingen, sammen med
bestyrelsens forslag om uændret kontingent.
Budgettet er ligeledes vist på SRK´s hjemmeside

Ad 6

Svend Aage West blev valgt til ny formand i stedet for H. C. Andersen, der ikke ønskede
genvalg.

Ad 7

Jens Lindgaard og Egon Sørensen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Irene Mørk og Birthe
Papsø, der ikke ønskede genvalg.
Jytte Rehr og Kitte Brodal blev valgt som suppleanter

Ad 8

Frede Kristiansen og Uwe Clausen blev valgt til revisorer i stede for Svend Aage West og Egon
Sørensen, der blev valgt ind i bestyrelsen.

Ad 9

Eventuelt:
Kilometer nål:
Guldåre til Ole Haaning for 1090km
Sølvåre til Hanne Sørensen, Jette Kristiansen og Margit Møller for 779km

Årets bundprop gik til Jytte Rehr og Hanne Sørensen for initiativet omkring SRK´s deltagelse i
Strib gademarked.
Lene Meiniche takkede afgående formand og bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde og
lovede at hun vil købe en gave til dem.
Gademarkedet i Strib
Jytte Rehr orienterede om loppeudvalgets planer for deltagelse i gademarkedet 2012.
Gademarkedet afholdes lørdag den 18. august - samme dato som afvikling af Blå Bånd!
Har planer om at gøre mere ud af at reklamere for klubben på forskellig vis, der eventuelt
kan resultere i nye medlemmer.
Loppeting vil der også blive plads til på standen, og meget gerne hjemmelavede ting, der af
erfaring fra sidste år viste sig at være meget populære. Udvalget opfordrer medlemmerne til,
allerede nu, at gemme ting og sager og tænke kreativt. Mail med mere information vil
snarest blive udsendt.
Ideer, som blev luftet på generalforsamlingen, er taget til efterretning.
Ideer m.m.:
Svend Aage West efterlyste ideer m.m. for den kommende sæson, som resulterede i
følgende kommentarer fra medlemmerne:
Efterlyste flere deltagere i fællesroning mandag /onsdag aftener bl.a. af hensyn til klublivet
og nye medlemmer.
Der var forslag fremme om, at man kunne gøre mere ud af det sociale samvær ved
roaftnerne, f.eks. efterfølgende snak over en kop aftenkaffe eller andre små initiativer i
forbindelse med roningen eller efter roningen.
Der blev gjort opmærksom på, at der ligeledes mangler deltagelse til lørdagsroning. (er
næsten gået i sig selv) Der var forslag om at der også er en rovagt om lørdagen.
Der var ligeledes et forslag fremme om en konkurrence dag i klub regi.
Et medlem efterlyste flere dagture som f.eks. turen ”Fænø rundt”.
Der var ønske om at der også var en ung kajakinstruktør.
Det blev til slut diskuteret om klubbens mulighed for at få tilført nye medlemmer og hvilke
grupper vi skal/kan sat se på. I den anledning refererede Jens Lindgaard fra inspirationsseminar i Dansk Forening for Rosport, som han havde deltaget i.
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Taditionen tro gik vi herefter til lagkagerne
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