Mødested: Båd klubben
Tidspunkt:
Generalforsamling
Strandvejen 271, Strib
SRK
Fremmødte
24
medlemmer
Fremmødte
Svend Aage West, Jens Lindgaard, Børge Bargmann.
bestyrelsesmedlemmer

1.

Valg af dirigent

2.

Årsberetning v/formanden

12. marts 2014
Kl. 19.00 – 20.00
Indkalder:
Bestyrelsen
Referent:

Lene

Ole Haaning valgt.
Ole konstaterer at generalforsamlingen er lovlig.
Indkaldt via mail d. 21. februar 2014.
Svend Aage fremlægger bestyrelsens beretning.
Beretningen vedlægges referatet som bilag.
Der blev afholdt 1 min. stilhed til ære for Axel Beldring og
Johannes Rasmussen.
Spørgsmål til beretningen:
 Spørgsmål til kloakering i forbindelse med tilbygning?
 Hvad har bestyrelsen tænkt i forhold til indkøb af
børnekajakker, aldersbegrænsning osv.?
Svar fra bestyrelsen:
 Vedr. kloakering, har der været positiv tilbagemelding
fra Middelfart spildevand.
En tank, der tømmes 1. gang årligt kunne også være en
mulighed, og en udmærket løsning for SRK.
 Nuværende aldersgrænse ifgl. vedtægterne er 12 år, dette
skal muligvis revideres.

3.

Fremlæggelse af revideret
regnskab v/kassereren

Beretning godkendt.
Foreningens revisor Frede Christiansen, fremlagde regnskabet.
Frede bemærker at det et flot regnskab både økonomisk og
informativt.
Spørgsmål til regnskabet:
 Hvordan skal det ønskede byggeri finansieres?
 Hvad med indtægter fra div. aktiviteter, står de på en
særskilt konto?
Svar:
Svend Aage West:
 Når der ligger godkendelse på tilbygning, vil der blive
søgt tilskud via fonde. Klubbens regnskab giver også
mulighed for at optage lån om nødvendigt.
Svar:
Frede Christiansen:
 Der er ikke oprette en særskilt konto. Indtægterne er
specificeret i regnskabet.
Regnskabet herefter godkendt.
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4.

Indkomne forslag

Forslag fra Uwe Clausen – vedlagt som bilag.
Dirigenten fremlægger forslaget
 Forslag om info i klubben, vedr. nye medlemmer og evt.
udmeldte medlemmer.
Bemærkninger/tilføjelser til forslaget:
 Medlemsoplysninger på alle medlemmer, og evt. med
billeder.
 Opdateres på hjemmeside, og med mulighed for at se
oplysningerne via log-in, så det kun er for medlemmer,
og ikke offentligt.
Forslaget vedtaget.

5.

6.

7.

Godkendelse af budget og
kontingent

Bestyrelsen arbejder videre med evt. tilføjelser til forslaget.
Formanden motiverer bestyrelsens forslag vedr. kontingent for
vinteraktiviteter alene.

Bestyrelsen foreslår uændret
Frede gennemgår budget – ingen kommentarer.
kontingent, dog med tilføjelse
af kontingent for
Kontingent og budget – godkendt.
vinteraktiviteter alene:
Over 18 år: 850,00 kr. – under
18 år: 400,00 kr.
Ægtepar eller samlevende:
1500,00 kr.
Vinteraktiviteter alene: 50% af
fuld kontingent
Passive: 200,00 kr.
Valg af Formand
Svend Aage West er på valg –
villig til genvalg
Valg af
bestyrelsesmedlemmer, og
suppleanter.

Valgt.

Jens Lindgaard – villig til
genvalg
Egon Sørensen – villig til
genvalg

Valgt
Valgt

Børge Bargmann – modtager Bestyrelsen foreslår: Pia Quottrup Sand. - Valgt.
ikke genvalg, der skal vælges
1. bestyrelsesmedlem for 1 år
Suppleanter:
Jytte Rehr
Lis Beldring

Genvalgt
Genvalgt
Bestyrelsen herefter:
Svend Aage West, Egon Sørensen, Jens Lindgaard, Henrik
Gramstrup og Pia Ouottrup Sand.
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8.

9.

10.

Valg af revisorer
(evt. 1 revisor supl.)
Frede Christiansen – villig til Valgt
genvalg
Valgt
Uwe Clausen – villig til
genvalg
Der blev ikke valgt revisor suppleant.
Svend Aage – hædre den udvalgte.
Kåring af årets roer
Årets roer blev: Ole Haaning
Eventuelt

Forslag til navne til de nye kajakker:
 Rip, Rap og Rup.
Information om ansøgning skrevet til LHM, for tilskud til
oplevelser i SRK. (søgt om tilskud op til 15.000,00 kr.)
Ansøgningsfrist 1. juni 2014 – forventet svar august 2014.
Ønsker fra medlemmerne til ro/oplevelses ture modtages gerne.
Der er netop udsendt oversigt om ro-aktiviteter i den kommende
sæson. Jens foreslår en tur til Romsø i maj måned.
Diplomer uddeles af formanden,
STORT tillykke til:
Jens, for 1.404 roede km.
Ole for 1.212 roede km.
Birthe for 777 roede km.
Bestyrelsen takker Børge, for hans altid store parathed og godt
samarbejde. Børge forsætter som husforvalter og
kajakinstruktør.
Generalforsamlingen afsluttes med et leve for SRK!
Samt kaffe og lagkage.
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