
 

 

Generalforsamling den 06.02.2019 
Referent: Poul Budde Olesen 

 

 

Der var mødt 37 medlemmer, heraf 2 passive. 

 

Formand Steen Larsen bød velkommen og gik straks videre til dagsordenen 

 

Punkt 1. Valg af dirigent. 

 
Bestyrelsen foreslog Jens Jørgen Vinther, der blev valgt. 

 

Jens Jørgen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

Punkt 2. Formandens beretning 

 

Steen aflagde bestyrelsens årsberetning og omtalte årets gang i klubben - nævnte den skønne sommer vi har 

haft, men også hvordan dårligt vejr druknede arrangementer, som Møllerne Rundt og Løvfaldsturen.  

 

Herefter takkede formanden alle de medlemmer, der i årets løb har stået for henholdsvis rengøring, 

instruktion, rospinning, festudvalg og vedligeholdelse af materiel m.v. 

 

Af kommende arrangementer nævntes førstehjælpskursus - sammen med Kajakklubben. Kurset er 

fuldbooket. 

Kursus i knob ved Jørgen Hansen afholdes den 10. april 2019. 

Klubbens sommerhus får nyt køkken sponseret af Møbelhandler Erling Christensen i Hørmested.  

Efterårsturen til Tolo i Grækenland  tegner til succes. 

Årets Løvfaldstur går til Hadsund, men endnu ingen dato. 

 

Beretningen gav ikke anledning til kommentarer og blev vedtaget. 

 

Punkt 3. Regnskab og budget. 

 
Kasserer Flemming Hansen fremlagde regnskabet og udleverede kopier til generalforsamlingen. Regnskabets 

hovedtal var på forhånd udsendt til medlemmerne. 

 

Det var et godt regnskab, som udviste et overskud før renter og afskrivninger på kr. 14.635,- og efter 

afskrivninger et underskud på kr. 24.020,-. 

 

Flotte gaver fra fonde/sponsor, god lejeindtægt fra sommerhus og festudlejning af klubhus var med til at 

sikre et godt årsresultat. 

 

Selve driften af klubben giver et stort underskud og det er ikke muligt at drive klubben alene med 

kontingentindtægter og tilskud. 

 

Derfor er der behov for kontingentstigning. 

 

Beretningen gav anledning til enkelte spørgsmål om børneattester og om bogføring af sponsorindtægter. 

 

Årsberetningen for 2018 med budget for 2019 blev herefter godkendt. 

 

Punkt 4. Indkomne forslag. 

 
Kaj Jensen foreslår svømmeprøve hver andet år (300 meter) og den ugentlige vintersvømning ophører. 



 

 

Dette forslag gav kraftig debat - blandt debattørerne var Jørgen Hansen, som stærkt anbefalede følgende: 

BLIV VED BÅDEN - og forsøg ikke at svømme ind. 

 

Forslagene blev sendt til afstemning med 6 for og 31 imod. 

 

Forslaget er hermed afvist. 

 

 

John Kristensen foreslår at generalforsamlingen drøfter kriterierne for at opnå Sølvåren med den 

begrundelse, at nålen kun er uddelt 2 gange på 10 år for at have rundet 1.000 km på en sæson. 

Forslaget gav anledning til mange kommentarer og forslag, men sluttelig enighed om at nedsætte kravet til 

fremover at være sølvnål 750 km og guldnål 1500 km. 

 

 

Rigmor Skoven havde forslag om, at økonomiske disputitioner altid drøftes på bestyrelsesmøde.  

Spørgsmålet har været behandlet af bestyrelsen tidligere på året, og vi fortsætter ifølge paragraf 5 med, at 

kassereren afholder almindelige driftsudgifter. 

 

 

Rigmor Skoven havde forslag om faste regler for leje af klubhus for medlemmer. 

Emnet gav en livlig debat som førte frem til følgende: 

Bestående regel om korttidsleje på 3 timer bortfalder. 

 

 

Klubhuset kan fremover som hidtil lejes en dag(døgn) til 1.500,- (medlemsrabat  kr. 500,-) 

Vintertillægget for el på kr. 200,- bortfalder. 

 

Hverdags leje for medlemmer (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) kr. 500,- 

 

Foreninger halv pris på kr. 750,-. 

 

 

 

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent. 
 

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på kr. 200,- til kr. 1.400,- årligt. 

Flemming Hansen fremførte flere forhold herom. 

-   Kontingentet  og lejeindtægter dækker ikke klubbens driftsudgifter. 
- Klubbens sponsorer ser gerne en væsentligt højere egenbetaling, når vi søger penge. 
- På møde i efteråret ang. stiftelse af Ældreforening blev der givet udtryk for, at man fik meget for det 

nuværende kontingent. 
- Fremskaffe midler til fremtidige nyanskaffelser. 
-  

 

Kontingentforhøjelsen vedtaget. 

 

 

Sidste år blev blev ægtefællerabatten afskaffet - bestyrelsen ønsker at genindføre den med følgende:  

 

Der indføres familierabat for aktive medlemskaber med samme folkeregisteradresse. 

Første aktive medlem giver 100% - læs kr. 1400.- og de efterfølgende 50%. 

 

Efter nogen debat og afstemning blev forslaget vedtaget. 

 

 

 



 

 

Punkt 6. Valg af formand. 
 

(udgår i år, da formanden vælges i lige år). 

 

Punkt 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 
På valg var Andrea Welzel, Poul Budde og Ricki Sørensen. 

Alle var villige til genvalg og blev valgt med applaus. 

 

Der var ikke umiddelbart nogen som ville være suppleanter, hvorfor Margit Pedersen indvilgede og blev 

valgt. 

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Hansen og Jens Jørgen Vinther som revisorer og John Kristensen som 

revisorsuppleant. Alle blev valgt. 

 

Punkt 9. Eventuelt. 
 

Christian Hyldgård Nielsen foreslår, at vi drøfter indvendig modernisering af klubhuset ved f.eks. 

vandskuring af alle murstensvæggene - med start på et af toiletterne for at se virkningen. 

 

Forslaget gav stor debat - idet mange har ønske om forandring. 

 

Flere af klubbens “fagfolk” gav udtryk for, at den dårlige akustik ødelægges yderligere, idet “bløde” røde 

mursten er bedre til at opsuge vibrationer fra lyd - end vandskurede/malede vægflader, som giver en hårdere 

overflade. 

 

Herefter blev det vanskeligt at være referent, idet argumenterne fløj gennem lokalet. 

 

Der var forslag om Troldtex plader på loftet som meget virkningsfulde - lange kraftige gardiner blev 

fremhævet som effektive og et klubmedlem gav tilsagn om at sy gardinerne. 

 

Birte Vinther fortalte om, at de havde afholdt 3 fester et andet sted - på grund af klublokalets dårlige akustik. 

 

Bestyrelsen vil “udnytte” den pludselige begejstring til klubbens bedste i nærmeste fremtid. 

 

Kaj Jensen trækker sig som leder for Onsdagsroningen. Overtages af Aase Jørgensen og Finn Larsen i 

forening. 

 

SUP klub (Stand up paddle) Frederikshavn har rettet henvendelse til klubben om samarbejde.  

Bestyrelsen ser positivt på sagen og hører mere herom. 

 

Hermed sluttede en livlig generalforsamling - dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

_________________________________.                  _________________________________ 

                                                                                    Jens Jørgen Vinther, dirigent 

 

 

 

 

 

 


