Generalforsamlingsreferat, HKK maj 2009

71. Generalforsamling i Holte Kano- og Kajakklub.
Torsdag den 18 maj 2009 kl 19.30-22.00 (ca.) i HKK’s klubhus,
Frederikslundsvej 41A, 2840 Holte.
I løbet af mødet serveredes kaffe og hjemmebagt kage.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning: godkendelse af driftsregnskab og status for 2009-05-18
4. Planer for aktiviteter indtil næste generalforsamling, herunder status for hushævning
5. Fremlæggelse af budget 2010, herunder godkendelse af næste kalenderårs pladsleje og
kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt
Ad 1. Peter Bøggild blev bragt i forslag af bestyrelsen og valgtes enstemmigt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Konstaterede endvidere, at der var 70 stemmer til stede i kraft af 36 fremmødte medlemmer.
Ad 2. Jørn Kierkegaard gennemgik det forgangne år ved at læse op af den årsberetning om HKK,
som bestyrelsen har sendt til Rudersdal Kommune tidligere på året. Derefter redegjorde han kort for
sin fortid i HKK og kom bl.a. ind på sine erfaringer med at flytte klubhuset. Meddelte, at han var
blevet opfordret til at stille op som formand i 2008, specielt mhp den påtænkte hævning af huset.
Konstaterede, at eftersom flytningsplanerne i denne omgang er stillet i bero, var der ikke påtrængende behov for hans indsats som forudset. Derudover begrundede han sin afgang med sine mange
andre krævende gøremål og det ønskværdige i at bringe nye kræfter ind i bestyrelsesarbejdet.
Et spørgsmål fra salen drejede sig om, hvorvidt kendskabet til husets konstruktion alene beroede
hos Jørn. Dertil svarede Preben Sørensen, at flere har den praktiske erfaring med klubhusets indretning, samt at huset er rimeligt vel dokumenteret med tegninger.
Ad 3. Anne Lassen redegjorde for punkter på regnskabet, bla. ændringer i forhold sidste år. Lidt
færre medlemmer samt lavere bankrenter havde givet lidt sænkede indtægter, samtidig med at der
på udgiftssiden har været lidt flere arrangementer. Spørgsmål fra salen om foreningens politik mht
til overskud, om der evt. var råderum til kontingentnedsættelser? Revisor Frede Bak anbefalede, at
der er et overskud ca af størrelse med årets resultat. Dette anså han for at stå i et fornuftigt forhold
til omsætningen, og ville give bestyrelsen en rimelig bevægelsesfrihed i forhold til større og/eller
uventede udgifter. Regnskabets godkendtes.
Ad 4. Preben Sørensen om planlagte aktiviteter.
En nyt-medlemsaften den 10 juni (i lighed med sidste år et arrangement, hvor nye medlemmer gives
en introduktion til klubbens regler og faciliteter (kun for nyindmeldte).
Der gøres ikke noget fra bestyrelsens side i anledning af St. Hans aften, men medlemmerne er selvsagt velkomne til at foranstalte sejlads, grillning mv. på eget initiativ.
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Sommertur til Farum Sø planlægges i slutningen af august. Apropos dette skal vore sejlpas fornyes,
dette vil ske i forsommeren, når aftale er indhentet fra Skov- og Naturstyrelsen.
En astronomiaften påtænkes i september. Da det er et meget vejrfølsomt arrangement, blev det foreslået fra salen, at der laves en forhåndstilmelding på hjemmesiden, således at vi med kort varsel kan
indkalde de interesserede pr mail, når månen og skylaget er passende (dvs. væk).
Hævning af klubhuset: stillet i bero, fordi det er konstateret, at trækonstruktionen i huset stadig er
sund, og det fremtidige vandniveau er genstand for politisk såvel som meteorologisk usikkerhed.
Det blev foreslået fra salen, at man forsøger at afholde en kajakdag.
Ad 5. Budget for 2010. Vedtaget uden særlige bemærkninger.
Ad 6. Henning Elton Jensen blev bragt i forslag som formand og blev valgt enstemmigt. Hanne N.
Rasmussen blev genvalgt som sekretær. Carsten Petersen blev indvalgt som menigt medlem.
HKK’s bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:
Formand Henning Elton Jensen, Kasserer Anne Lassen, Sekretær Hanne N. Rasmussen, Materialforvalter Preben Sørensen og flg menige bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter: Carsten Petersen,
Preben Kofoed-Hansen, Johnny Truelsen, Flemming Møldrup.
6a Preben Sørensen rejste sig og takkede Jørn for hans indsats som formand og hans villighed til at
springe til i en for klubben vanskelig situation. Derefter takkede han ligeledes Lissen for hendes gode indsats som medlem af bestyrelsen. Hver fik overrakt en bog til erindring og tak. Klapsalver fra
salen.
Ad 7. Bestyrelsen anbefalede Frede Bak. Som genvalgtes enstemmigt.
Ad 8. De af bestyrelsen udsendte forslag til revision af klubbens love blev gennemgået af Hanne.
Mange af forslagene er trivielle ændringer, foranlediget af, at vores kommune og dens institutioner
har ændret navn. Andre er opdateringer, som bringer lovene i harmoni med den praksis, som har
etableret sig, samt det faktum, at mange medlemmer nu kan nåes pr e-mail og gennem hjemmesiden. Alle ændringer blev vedtaget. Det bemærkedes, at klubbens alder bør nævnes på forsiden af
lovene, og at datoerne skal ajourføres.
Under Eventuelt blev følgende bragt op:
- Spørgsmål om at benytte hjemmesiden til indbyrdes kommunikation mellem medlemmer.
Der er en diskussionsside på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at samle deltagere til
mindre arrangementer og andre initiativer. Det er bare at bruge den. Det blev desuden oplyst, at der snart vil være et medlemskartotek at finde på hjemmesiden (det skal dog drøftes i
bestyrelsen, i hvilket omfang dette kan være offentligt).
- Oppustelige svømmeveste, som uddeles gratis til klubber fra Tryg Fonden, blev foreslået til
supplement eller erstatning for vores hidtidige klubsvømmeveste. De forsynes med en patron, som har en vis levetid (også selv om vesten ikke bruges), og der var betænkelighed ved
vedligeholdelsen af udstyret, pålideligheden og udgiften på længere sigt.
- Der blev spurgt, om medlemmer selv kan gøre noget ved kajakpladserne på 15d og 17d, som
har svage brædder, hvis man ikke vil vente til arbejdsdagen. Dette bekræftede materialforvalteren.
- En udsigtsbænk på den yderste bro er bragt i forslag. Nogle mente, at den bliver sølet til
med guano, men forslaget inkluderer en gulvskrubbe til afrensning, samt oplukkeligt sæde.
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Referatet godkendt.

.............................................
Henning Elton Jensen

.............................................
Anne Lassen

..............................................
Preben Kofoed-Hansen

.............................................
Hanne N. Rasmussen

..............................................
Johnny Truelsen

..............................................
Preben Sørensen

..............................................
Carsten Petersen

..............................................
Flemming Møldrup
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