16. Maj 2022
Generalforsamling Holte Kano- og Kajakklub
Freddie B. Andersen blev valgt til ordstyrer.
Marianne er referent.
Bestyrelsen til stede, Kenneth, Preben S+K, Lars, Anne, Johnny og Marianne

Kenneth åbner mødet med at fortælle om året der er gået.
Meget kort handlede talen om Corona og dens restriktioner, men også hvordan aktiviteterne voksede i takt
med at restriktionerne blev færre og færre.
Der har været de nødvendige arbejdsdage, hvor der blev udført diverse arbejde for at holde klubhuset incl.
bro i god stand.
Især er der lagt et kæmpe arbejde i at gøre broen i stand. Det er Freddie og Leif som står som klubbens
brobyggere.
De har begge lagt mange mange timer i nedtagning og opbygning af bro.
Medlemstallet af klubben stiger ,,,,, efter et fald. Da Kenneth holdt sin tale var der 117 medlemmer ialt, nu
mens jeg skriver er der 121+ én på vej.
Kommende aktiviteter:
Sct. Hans Aften, grill på broen og sejltur til Vejlesø.
Pinsetur til Fandens Mose med andre kanoklubber v. Furesøen.
Grill-aften onsdag.
Medlemmer tager selv mad med til grillaftener. Også gerne diverse spise- og drikkeudstyr.
Kenneth slutter med at takke for det gode sammenhold i klubben og alle ønskes en rigtig god og hyggelig
sejlsæson.

Freddie meddeler at indkaldelsen til Generalforsamlingen er udsendt rettidigt.
Formandens beretning blev godkendt.
Kasseren gennemgik regnskabet fra punkt til punkt, og der var ingen spørgsmål til regnskabet. Det blev
således godkendt. Budgettet for næste år er endnu ikke udført denne dag. Kommer snart.
Indkomne forslag var for sent indsendt, da de skal være fremme senest 1.4. For at kunne blive fremlagt til
afstemning til Generalforsamlingen.
Under EVENTUELT blev der talt om el-udgifter i forbindelse med opladning af “private” batterier, hvilket
viste sig ikke at være så dyrt, ca. 2 kr. pr. Batteri - kaffemaskinen bruger også strøm ,,,,,, og også vort
varmesystem. Klubben bliver også anvendt om vinteren, til vedligeholdelse af både indendørs. Klubben er en
klub året rundt.
Bestyrelsen vil se nærmere på el-udgifterne.
Der bliver spurgt til en tidsplan for, hvornår broen bliver færdiggjort. Svar: der ventes planker indenfor 14
dage.
Der er et medlem som foreslår at Bestyrelsen skal have lidt løn for deres arbejde - i forhold til det beløb der
kunne fås skattefrit….
Da det desværre er for få som møder op på arbejdsdage og hjælper med til klubbens og bådenes
vedligeholdelse, har bestyrelsen besluttet, at der til næste Generalforsamling foreslås at arbejdsbidraget
sættes op til 800 kr. årligt igen, således kunne der måske blive råd til håndværkere til noget af det

komplicerede arbejde. Eller der ville møde flere medlemmer op til arbejdsweekenderne, ialt 4 årligt.
Tidligere har arbejdsgebyret også været kr. 800.
Der bliver talt lidt om, at det er svært at mobilisere frivilligt arbejde mange steder “i samfundet”.
Et medlem har foreslået, at medlemmer også kan følge Generalforsamlingen hjemmefra via fx Teams. Dette
er bestyrelsen ikke interesseret i bl.a. fordi koncentrationen i “hjemmene” ikke er høj - da der kan være andre
aktiviteter i gang samtidig med “Generalforsamlingen” i hjemmet.

Valg til Bestyrelsen:
Anne og Preben S er på valg og genopstiller gerne. De genvælges.
Revisor Jannie har meddelt at hun fortsætter ét år endnu.

