Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i
Havkajakroerne
.
Tid: Fredag den 4. maj kl. 19.30 – 21.30
Sted: Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev

.
Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens
Jens Lauritsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Pkt. 2 Valg af 3 stemmetællere
Jens Viggo Moesmand, Anders Peder Pedersen, Robert Doeleman
Pkt. 3 Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Lindis Mikkelsen.
Pkt. 4 Bestyrelsens beretning ved Anette Svendsen.
Anette takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer :Karsten Rohde, Karl
Jeremiassen og Bent Laursen samt Bolette Fokdal for deres arbejde i den
forgangne periode.
Søren Kjeldmand Hansen har påtaget sig at holde styr på indholdet i
havkajakroernes trailer med alskens træfudstyr. Robert Doeleman bestyrer
vores hjemmeside, Jens Viggo Moesmand facebooksiden.
Supplerende oplyste Maria Louise Friis om foreningens deltagelse i
Naturmødet: et årligt folkemøde for naturmennesker, der i år afholdes 25.
26.maj i Hirtshals. Formålet med vores tilstedeværelse er at oplyse om og
fremme interessen for havkajakroning og sikkerhed til søs. Hjørring
kommune har spurgt havkajakroerne, om vi vil have en stand. Vi har allieret
os med bl.a. Erik B. Jørgensen, Tue Olested fra Ålborg samt Jesper Tilsted.
Maria opfordrede så mange som muligt til at møde op og bakke op om
arrangementet.
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Pkt. 5 Udvalgsberetninger
Rødhvide bånd: Carsten Rohde fortalte, at 24 personer har gennemført
siden 2001. 5 forsøgte sidste år, 2 gennemførte. Peter Bundgaard og
”kajakvagabonden” Morten Petersen var henholdsvis 29 og 27 dage om det.
Friluftsrådet: Rie Iversen repræsenterer vores forening i rådet, selvom hun
ikke er med i bestyrelsen. Se den vedhæftede beretning. Jens Lauritsen
gjorde opmærksom på problematikken med havdambrug og konflikten med
kommercielle interesser.
Havkajaksamrådet: Bolette Fokdal stopper med at repræsentere
Havkajakroerne i rådet, så vi mangler en repræsentant. Rådet beskæftiger sig
med alle slags undervisning i forhold til kajak.
Anette Svendsen opfordrede til, at nogen træder ind i stedet.
Kajakbladet: De to foregående redaktører Ida Marie Iversen og Anne Marie
PockSteen er trådt udefter 2 års arbejde. Bestyrelsen takkede for deres store
arbejde. Mark efterlyste flere interesserede.
Kristian Wichmann meldte sig. Fra i år er der tilknyttet en professionel
lønnet layouter til bladet.
Facebookgruppen: Jens Viggo Moesmand bruger ca. ½ time hver dag på at
vedligeholde facebookgruppen.
Pkt. 6 Regnskabsaflæggelse
Der henvises til det vedlagte bilag fra kassereren.
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Maria: Foreningen har ca. 940.00 kr. i årlige indtægter
I 2017 var der overskud på alle træf, hvilket egentlig ikke er meningen.
Sommertræffets overskud på ca. 30.000 blev brugt til de klistermærker, der
efterfølgende blev sendt ud med december bladet.
Havkajakbladet: Posten på 60.000 handler om, at Maria har fået
annoncørpenge, der ikke var betalt til tiden.
Layoutprisen stiger fremover, men er indeholdt i kontingentstigningen fra i
år.
Bestyrelsen har valgt at hensætte midler til at bladet fortsat kan drives.
Hvis bladet f.eks. fremadrettet skal lægges ud på hjemmesiden, kræver det
ligeledes midler.
Jens Viggo roste bogholderen.
Revisor Jens Viggo Moesmand har godkendt regnskabet.
Pkt. 7 Fremlæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent
Maria: bestyrelsen har vedtaget at budgettere med nye udgifter i forhold til
fornyelse af kommunikationsstrategien. Der er hensat midler i
størrelsesordenen 30.00 kr. Til layout hensættes 60.000 kr.
100.000 kr. hensættes til selve bladet.
Der forventes et overskud på 2000 kr. i 2018.
Kontingentet fortsætter uændret.

Pkt. 8 Valg til bestyrelsen:
Anette Svendsen er ikke på valg i år.
Suppleant Charlotte Sneding Rohde er indtrådt i bestyrelsen (erstatter Carsten
Rohde).
Suppleant Mark Lange er indtrådt i bestyrelsen (erstatter Karl Jeremiassen)
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Efter sædvanlig foreningsjura indgår suppleanter i resten af den periode, som var
valgperiode for dem, de erstatter.
På valg er:
 Henrik Sperling genopstiller og har sagt, at han nok trækker sig efter et år.
 Bolette Fokdal – modtager ikke genvalg
 Maria Louise Friis – modtager genvalg
Følgende opstillede til valg: Maria Friis, Henrik Sperling, Ida , Karsten Faarup, Fylkir
Sævarsson, Karl Jeremiassen.
Foreningens vedtægter er uklare med hensyn til antallet af bestyrelsesmedlemmer,
idet §6 stk.1 siger 57 personer.
Dirigenten bad derfor forsamlingen tage stilling til, om bestyrelsen skal bestå af 6 eller 7
personer inden optællingen er kendt. Hvis forsamlingen vælger 6 personer, er de tre med
flest stemmer valgt. Hvis forsamlingen vælger 7, er de 4 med flest stemmer valgt.
På denne måde er §4, stk.8b om prioritetsvalg overholdt.
Med undtagelse af 3 personer stemte resten af forsamlingen for 7 personer.
Bestyrelsen opfordredes af dirigenten til at fremlægge forslag til vedtægtsændring på
den næste generalforsamling.
Valgt blev: Karsten Faarup, Fylkir Sævarsson, Henrik Sperling og Maria Friis.
Pkt. 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter samt revisor og suppleant herfor – alle for 1 år.
Da der kun var to kandidater blev disse valgt uden afstemning efter aftale om
rækkefølge: Carsten Bøvig (1. suppleant), Ida Nielsen (2. suppleant)
 Revisor Jens Viggo Moesmand modtager genvalg og blev genvalgt.
 revisorsuppleant: Anders Peder Pedersen
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Pkt. 10 Behandling af indkomne forslag
Der henvises til det indkomne forslag, som har været fremlagt på
foreningens hjemmeside.
Efter diskussion af forslaget om, at familiemedlemmer, der ikke er
medlemmer af foreningen skal kunne deltage i træf til nedsat pris, blev der
tilkendegivet ved håndsoprækning om bestyrelsen skulle arbejde videre med
dette.
32 stemte for at bestyrelsen skal arbejde videre med det.
38 mente ikke, at bestyrelsen skulle arbejde videre med det.
Bestyrelsen er derfor ikke forpligtet til at arbejde videre med forslaget.
Pkt. 11 Eventuelt
Der blev spurgt om, hvorfor 3 personer er udtrådt af bestyrelsen.
Anette Svendsen forklarede, at foreningen arbejder med frivillige kræfter,
der alle er forskellige mennesker. Man løber tør for energi, hvis det frivillige
arbejde ikke længere giver positiv energi.
Dirigenten Jens Lauritsen modtog bifald for sin dirigentrolle.

Ad pkt. 10:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk
Underskrevet af Lindis Mikkelsen og Jens Lauritsen.
Originalen forefindes i foreningens arkiv.
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