Strib Ro- og Kajakklub (SRK)
Referat fra ordinær generalforsamling
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.00 – i Strib Skole´s skolekøkken, Røjlemosevej 9,
Strib
Valg af dirigent
H. C. Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig
varslet

2. Valg af referent
Jytte Rehr blev valgt

3. Årsberetning
Årsberetningen blev fremlagt af formand Sven Erik Jensen og godkendt af forsamlingen
Årsberetningen kan ses på SRK´s hjemmeside www.stribroogkajakklub.dk

4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt af revisor Frede Kristiansen, da kasserer Egon Sørensen
ikke var tilstede på grund af sygdom. Svend Aage West redegjorde for finansieringen af den
nye tilbygning. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen og kan ses på SRK´s hjemmeside
www.stribroogkajakklub.dk

5. Indkomne forslag
Ingen
6. Godkendelse af budget og kontingent
Revisor Frede Kristiansen gennemgik ligeledes budgettet, som blev godkendt af forsamlingen.
Bestyrelsens forslag til ændring af kontingent blev godkendt af forsamlingen således:
Medlemmer under 18 år:
400 kr.
Medlemmer over 18 år:
1.200 kr.
Ægtepar/Samlevende:
2.400 kr.
Kun deltagelse i landaktiviteter
1.200 kr. (Kan også deltage i aktiviteter på vandet)
Passive medlemmer
200 kr.

7. Valg af formand
Sven Erik Jensen blev genvalgt som formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Peter Hvenegaard blev genvalgt til bestyrelsen for en 2årig periode
Jette Kristiansen blev valgt til bestyrelsen for en 2årig periode - hun indtrådte som suppleant i
bestyrelsen i årets løb 2016 i stedet for Asger
Jesper Ryttov blev valgt til bestyrelsen for en 1årig periode, da Pia Quottrup Sand ønskede at
udtræde af bestyrelsen
Herefter er bestyrelse sammensat således:
Formand Sven Erik Jensen
Egon Sørensen
Peter Hvenegaard
Jette Kristiansen
Jesper Ryttov
Som suppleant blev Maren Skotte og Rene Espenhain valgt
9. Valg af 2 revisorer
Frede Kristiansen og Carsten Rehr blev genvalgt
10. Eventuelt
Svend Aage West orienterede om arbejdet vedrørende den nye tilbygning.
Der arbejdes flittigt, og hvis alt går efter planen, kan bygningen indvies ved standerhejsning
den 2. april 2017.
Med hensyn til klargøring af bådene til sæsonens start, oplyste formand Svend Erik Jensen, at
der vil blive frigivet arbejdskraft dertil i takt med, at byggeriet er tilendebragt og malerholdet
sat i gang i klubhuset.
Der blev udbragt et leve for foreningen HURRA – HURRA – HURRA hurra, hurra, hurra SRK
Herefter var der dejlig Tapas, som mad-holdet havde kreeret – Tak for det.

