Kære medlem af Holte Kano- og Kajakklub
Indkaldelse til generalforsamling i Holte Kano- og Kajakklub.
I medfør af klubbens love § 4
Du og andre klubmedlemmer i din hustand indkaldes herved til den
Årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i klubhuset
Mandag den 13. maj 2019 klokken 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Henning Elton Jensen.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning. Godkendelse af driftsregnskab for 2018.
4. Indkommende forslag. Forslag fra bestyrelsen.
5. Planer for aktiviteter indtil næste generalforsamling.
6. Fremlæggelse af budget for 2020, godkendelse af pladsleje og
Kontingent.
7. Valg af bestyrelsen.
8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Janny Møller.
9. Eventuelt.
Ad 3. Regnskabet vil være fremlagt på generalforsamlingen og kan ses
På klubbens hjemmeside.
Ad 4. Ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad 7. Følgende fra bestyrelsen er på valg efter 2 års periode.
Kenneth Dam genopstiller. Marianne Krøjgaard genopstiller.
Johnny Nobel genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Lars Kierkegaard for
nyt bestyrelsenmedlem.
1. Henning E. Jensen blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning handlede om den varme sommer, glæden over
den nye grill der blev flittigt brugt, og mindede medlemmerne om, at
der skulle passes godt på vores værktøj. Foreningens revisor Frede
døde desværre, og han blev mindet på Generalforsamlingen med ord
og stilhed.
3. Kassererens beretning om driftsregnskab blev gennemgået og
godkendt.

4. Der var ingen indkomne forslag, hverken fra medlemmer eller
bestyrelse.
5. Planlagte aktiviteter: Arbejdsdage den 28/29. Sept kl. 10,
Standernedtagning den 1. Dec. Kl. 10, julefrokost samme dag. Stander
op igen den 29.3.2020 kl. 10. Der bliver også en Pinsetur snart, der vil
komme et opslag i klubben, og evt. Også på Facebook, hvor der nu er
oprettet en side for klubbens medlemmer. Man skal anmode om at
blive medlem på siden.
6. Fremlæggelse af budget m.v. Godkendt.
7. Der var 2 medlemmer på valg, formand Kenneth Dam og sekretær
Marianne Krøjgaard. De blev begge genvalgt. Da Johnny Nobel ikke
ønskede genvalg, blev Lars Kierkegaard indvalgt til bestyrelsen.
8. Valg af revisor: Janny Møller blev valgt til revisor.
9. Evt. Torben spurgte, hvorfor der ikke mere hang fotos af
klubmedlemmer i klubbens mødelokale. De er blevet taget ned, pga
Dataloven. Der vil også i år være “Onsdags-grill” i klubben, hvis
vejret er til det. Det lykkedes medlemmer at finde Facebook siden og
derefter anmode om at blive medlemmer i aften. Administrator Finn
tjekker med medlemslisten om anmodningen kommer fra et medlem
før godkendelse. Der er stadigvæk en hjemmeside der bliver opdateret.
Referent Marianne Krøjgaard

