Referant: Majbrit Olsen

Referat Generalforsamling den 27 maj 2021

Der deltog 24 i generalforsamlingen.
1: Valg af dirigent: Leif Thygesen
2: Formandens beretning: godkendt.
3: Forelæggelse af regnskab: Godkendt. Der blev ønsket at regnskabet fremadrettet bliver
udsendt via mail. Budget forelagt.
4: Valg af formand: Poul-Erik Høyer genvalgt
5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Majbrit Olsen og Søren Rosendahl
6: Valg af bestyrelsessuppleanter: Michael Hansen og Palle Christensen
7: Valg af to revisorer: Jenny Larsen og Henning Nørgaard
8: Valg af revisorsuppleant: Steen Larsen.
9: Indkomne forslag: Kontingentet forsætter uændret.
Leif Thygesen har lavet et etisk kodeks med punkter på hvordan vi bør tale og opføre os over
for hinanden. Han ønskede at dette blev en del af klubbens regler, ikke for at banke hinanden
oven i hovedet med det, men mere for at alle selv tænkte over hvordan de opføre sig. Der var
positiv stemning for at det skulle lægges på hjemmesiden, bestyrelsen vender det på første
møde.
10: Evt.: Der blev uddelt div. Pokaler og guldåre (7 stykker). Da klubben bliver 135 år næste
år kunne der overvejes om der skulle laves noget specielt. Enighed om at der skal afholdes
medlemsmøde hurtigst muligt. Vi skal stadig alle huske på de forskellige corona tiltag der er.
Johnny gjorde opmærksom på at han stopper som kajakinstruktør. Og ønskede at gøre
opmærksom på, at der er nogle ting omkring de forskellige udvalg der ikke fungere. Efter
forskellige tilkendegivelser, blev det til at der bør skæres kraftigt i mængden af udvalg for at
de der er kommer til at fungere. Clemme takkede for hjælpen til skrot indsamlingen, de kan
altid bruge mere og man kan bare sige til hvis det er store ting der evt. skal hentes. Hans
Borchersen og Palle Christensen orientere om at de arbejder på at skaffe midler til en ny bro.
Der kan især være noget at hente, hvis man tænker nye ideer ind ang. Hvem der kan benytte
bro/både, såsom handicappede, manglende høre/se evner, ældre osv. Når først de har en
bedre ide om hvordan broen skal være, skal der selvfølgelig indhente tilbud fra forskellige
steder, og også bestemmes i hvilket materiale den skal udføres i. Men der bliver arbejdet
videre.
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