REFERAT
af ordinær generalforsamling i Strib Ro- og Kajakklub
Mandag den 18. marts 2013 kl. 19.00, Strib Bådhavns klubhus, Strandvejen 271, Strib.
Referent: Jytte Rehr
29 fremmødte medlemmer
Formanden bød velkommen
Ad 1

Ole Haaning blev valgt til dirigent. Formanden fik ordet efter at dirigenten havde
konstateret, at generalforsamlingen var lovlig varslet.

Ad 2

Årsberetningen blev fremlagt af formand Svend Aage West og godkendt af forsamlingen.
Årsberetningen er vist på SRK´s hjemmeside.
Et medlem stillede spørgsmål om medlemmerne burde havde været hørt ved indkøb af ”ny”
båd fra Fredericia Roklub til 21.000 kr. Der blev redegjort for købet.

Ad 3

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Egon Sørensen og godkendt af
forsamlingen. Regnskabet er vist på SRK´s hjemmeside

Ad 4

Ingen forslag

Ad 5

Kasserer Egon Sørensen gennemgik budgettet, som blev godkendt af forsamlingen.
Kontingent for aktive medlemmer forblev uændret, hvorimod kontingent for passive
medlemmer blev hævet fra 100 kr. til 200 kr. Budgetteret udgift til kursus for medlemmer
blev hævet fra 500 kr. til 2500 kr. Budgettet er ligeledes vist på SRK´s hjemmeside
Der er usikkerhed om passive medlemmers rettigheder.

Ad 6

Svend Aage West blev genvalgt som formand.

Ad 7

På valg til bestyrelsen var Lene Meiniche og Børge Bargmann. Lene Meiniche ønskede ikke
genvalg og blev afløst af Henrik Gramstrup. Børge Bargmann modtog genvalg.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens Lindgaard og Egon Sørensen.
Jytte Rehr og Lis Beldring blev valgt som suppleanter.

Ad 8

Frede Kristiansen og Uwe Clausen blev genvalgt som revisorer.

Ad 9

Eventuelt:
Kilometer hæder:
Guld: Ole Haaning og Jens Lindgaard

Sølv: Birthe Papsøe, Hanne Sørensen, Jette Kristiansen og Margit Møller
Årets bundprop gik til Birthe Papsøe for sit store arrangement i SRK og for sin altid positive
og hjælpsomme måde at være på. Birthe takkede for hæderen og luftede tanken om
planlægning af SRK tur til Roskilde, med besøg på Vikingeskibsmuseet o.a. herom nærmere.
Romaskiner: Placering af antallet af romaskiner på henholdsvis Rudbækshøj og SRK´s
klubhus blev diskuteret. Bestyrelsen redegjorde for beslutning om flytning af en af
romaskinerne fra Rudbækshøj til SRK´s klubhus.
Gademarkedet i Strib :
SRK vil i igen i år deltage i gademarked i Strib som formentlig afholdes samme weekend som
sidste år, altså den 17. august. Loppeudvalget håber, at medlemmerne igen vil bakke op om
arrangementet og allerede nu gemme ting og sager, som kan sælges på markedet. Mail med
mere information fremsendes senere.
NB! Bro udlægning, rengøring af klubhus og standerhejsning med efterfølgende
fællesspisning er udsat til søndag den 7. april på grund af varsling om dårligt vejr den 24.
marts. Så må vi håbe at der er lidt mere forår i luften til den tid.
SLUT - og traditionen tro gik vi herefter til lagkagerne!

