Generalforsamling, Holte Kano- og Kajakklub.
10.5. 2016
Kenneth Dam blev valgt som dirigent. Kenneth er også stedfortræder for Carsten
i bestyrelsen, da Carsten ikke kan deltage i møderne pga arbejde.
Formandens beretning: Den indeholdt lidt af hvert fra årets løb:
Her noget referat fra talen :
Sidste sæson blev vi fri for kraftig algevækst i Furesøen - altså ingen vandpest af
betydning.
Klubbens både var i vandet 456 gange i løbet af sæsonen, 2013 var dog mere
travl med 500 sejladser. De flittigste er Kenneth, Anne og Jan Marcher.
Der var 23 både som slet ikke blev sat i vandet i den forgangne sæson.
Aktiviteten i klubben måles ved at der sættes elektroniske spor v. Anvendelse af
nøgle. Her kan aflæses hvem som lukker hvad op og hvor længe.
Instruktion i kajak af Søren Arilsbo er et nyt tiltag - og det vil også blive gentaget
i denne sæson - se opslag til klubhus, hjemmeside og FB.
Mink har vi stadig, og klubben er indmeldt i klubben "friformink" - de har indtil
videre fanget 4 hanner.
Klubben er efterhånden en ældre sag, og der må tænkes på at broen trænger til
fornyelse - der er blevet lappet på adskillige arbejdsdage gennem de seneste år.
Det er meget dyrt at forny - og klubben er begyndt at lægge penge til side til
broprojektet. Der vil også blive søgt om penge.
Der er kommet 2 varmeblæsere til klubben - og de fungerer perfekt - huset
holdes varmere om vinteren - så det forhåbentlig også holder længere - og
medlemmer kan stå indenfor i varmen og gøre både i stand om vinteren.
Der henstilles til at der ikke rodes i klubhuset - ryd op før I går hjem, hver gang,
værkstedet er ikke privat.
Alle vores klubbåde er tydeligt mærket, således at der ikke bør tages fejl af
private og klubbens både. Der er også foto af klubbens både i klubhuset. Private
både er private.
Der er Pinsetur til Nørreskoven, tilmelding i klubhuset (det er nok for sent i
skrivende stund at skrive sig på).
Anne fremlagde regnskabet, og det blev godkendt af forsamlingen.
Kontingentet bliver sat 200 kr. Op pr. År fra år 2017. Der var lidt protester imod
det lave beløb - men indtil videre er det planlagt således. Forhøjelsen blev

vedtaget af forsamlingen.
Bemærkninger fra medlemmer: Søren Arildsbo: undersøg om der kunne fås en
billigere forsikring. Nu betales der ca. 1000 kr. Hver måned. Der vil blive
undersøgt. Medlemmernes både er ikke forsikret - det er medlemmernes private
forsikring som skal dække - hvis I har en som dækker?
Er det medlemmer som skal bestemme, om der skal bruges penge på
varmeblæsere eller er det bestyrelsen? blev der spurgt. Bestyrelsen som er valgt
til at bestemme, har syntes at det var en god idé at få et forbedret varmesystem i
klubben. De tidligere varmeblæsere åd også en del strøm. Måske i fremtiden vil
medlemmerne blive spurgt om dyre forbedringer - men bestyrelsen har ret til at
bestemme. En anden bestyrelsen kan måske vælges, hvis der er utilfredshed.
Bestyrelsen blev gjort bekendt med at der findes en "fondshåndbog" - måske er
der nogle talenter i klubben, som kan søge fonde?
De personer i bestyrelsen som var på valg blev alle genvalgt - også revisoren.
Standeren bliver halet ned den 27. November 2016. Samtidig er der julefrokost.
Arbejdsdage forår: ????? Læs på hjemmesiden, klubhus og FB.
St. Hans: som sædvanlig gril og medbragt mad og drikke. Åbent hus.
Søren Arildsbo ville gerne gøre klubbens billeder på væggene i stand - og det er
han velkommen til.
Der er tændt op i grillen om onsdagen i perioden 18.5.-22.6. Tag selv mad med.
Der er fra kl. 17-19 instruktion i kajak og afprøvning af sikkerhedsudstyr.
Også kano? så vidt det kan lade sig gøre.
Program i klubhus og FB.
Det var hvad jeg havde fået nedskrevet i aftenens løb :-)
Referent: Marianne, sekretær

