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Referat af SSIF-Kajak Årsmødet onsdag den 4.nov.2015 ifølge vedtægterne (4.s) 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 

3. Formandens/ bestyrelsens beretning 
4. Orientering vedr. kommende sæson 
v/formanden 

     Herunder – plads i containeren, 
bestyrelses ref., nøgler, deltagelse af ikke 
medlemmers deltagelse i  

       Turer, nytårskomsammen m.m.  
5. Forslag fra bestyrelsen (jf. ref. af 8.okt.) 

     a. Kursusafgift vedr. Introkurset 
     b. Transportbetaling ved turer 
     c. Tilføjelse til sikkerhedsreglerne 

(sikkehedsudvalget) 
6.  Regnskab og budget 
      - herunder fastsættelse af kontingent 

7.  Valg til tillidsposter (genvalg eller tilvalg 
mm.) 
      a. turudvalg 

      b. festudvalg 
      c. sikkerhedsudvalg 
8.  Valg af formand og et 

bestyrelsesmedlem (ifølge vedtægterne) 
      - forslag fra bestyrelse 
9. Evt. 

 
 

 

1 Valg af dirigent 
2 valg af ref 
 

Kjeld valgt u. modkandidat. 
Årsmødet lovligt varslet. 
Jan B. referent u modkandidat 

3. Formandens/ bestyrelsens beretning 
 

Kort gengivelse af beretningen. 
- Tak til Hery og Ulla for kursusafholdelse. 
Tak givet til flere ved 

standerstrygningen,for særlig indsats. 
- 2 ekstra kajakker indkøbt i foråret. 
Ældreid. + hv.bestyrelsen sponsoreret 

- 47 betalende medlemmer pt. 15 
gennemført intro.kursus. 6500 km roet 

sammenlagt af medlemmerne. 18 medl. har 
roet 100 km ++, 7 roet mel 50-100 km,13 
medl u. 16 km, 9 medl 0 km. 

- God begyndertur der efterfulgte 
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intro.kurset.  
- Faste ture fra turudvalget godt og 

udvikles.  
- Større uheld er undgået denne sæson. 
- St.Badedag afholdt m succes, det skal 

påmindes at deltagelse er forpligtende for 
medlemmerne. 
- Rengøring af kajakkerne skal 

opstrammes. 
- ”Tak for året. Det er nemt at være 
formand -  her”.(citat)  

4.Orientering vedr. kommende sæson 
v/formanden 

     Herunder – plads i containeren, 
bestyrelses ref., nøgler, deltagelse af ikke 
medlemmers deltagelse i  

       Turer, nytårskomsammen m.m.  
 

Plads i containeren: se vedtægter 
Plads skal søges i indeværende år. Skal 

mailes til Ole. Bestyrelsen udsender særlig 
opmærksomheds-mail m. henblik på dette. 
Best.referater lægges fremover på 

hj.siden. 
Nøgler til container: pt. henv. til Eva 
Morsbøl. Senere overgår det til den nye 

forpagter(Annette) af Multihuset. 
Deltagelse i ture for ikke medlemmer: 
Det kan vi ikke af sikkerhedsmæssige 

grunde. Der er ikke forsikringsdækning. Det 
kan kun blive aktuelt for hverdagsroning ex 
om aftenen. 

Nytårs-appel: 5 feb 2016 Ægtefæller er 
velkomne. Invitation kommer senere fra 
best./ festudvalget. 

5. Forslag fra bestyrelsen (jf. ref. af 8.okt.) 
     a. Kursusafgift vedr. Introkurset 

     b. Transportbetaling ved turer 
     c. Tilføjelse til sikkerhedsreglerne 
(sikkehedsudvalget) 

 

A: Kursusafgiften sættes til 600,- Der 
er 6 ro-dage. Der opleves et frafald efter 

kurset. Begrundelserne herfor diskuteredes, 
uden at det kom helt til enighed. 
B: transport på ture.. vedtagelse: Bilerne 

skal have km-penge.2 kr /km. Alle 
turdeltagere (incl.fører) giver til fælles 
pulje, der så fordeles ligeligt mellem 

bilerne. (ex 2 biler kører 25 km m i alt 6 
deltagere = 2biler x25km x2kr = 100 kr div 
m. 6 deltagere = 16,6kr pr person.) 

C. Sikkerhed. Justering af formulering og 
regler tages op på næstkommende 

bestyrelsesmøde. 
Turudvalget/turledere skal i invitationen 
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gøre opmærksom på sværhedsgraden af 
den enkelte tur. 

Nye medlemmer: Mange forklaringer på 
oplevelsen af frafald. Det skal undersøges 
nærmere. 

Hvornår ro`s der ?  
Forslag om : 
en app, så man nemmere kan finde en 

kalender hvor det ses at der er nogen der 
ror. 
SMS med ”Nu ror jeg fra x-sted” er fint. 

(fungerer delvist allerede), skal udvikles. 
En mentor til de nye. Virkeligheden  kan 
vise om det kan lade sig gøre 

6.  Regnskab og budget 
      - herunder fastsættelse af kontingent 

 

Bilag vedlægges referatet på hj.siden. 
Overskud ca 5000 kr. Endeligt regnskab 

foreligger efter Hv.bestyrelsens gen.fors. 
primo 2016. 
Kontingent hæves m. 50 kr 

7.  Valg til tillidsposter (genvalg eller tilvalg 
mm.) 
      a. turudvalg 

      b. festudvalg 
      c. sikkerhedsudvalg 

 

Tur-udvalg: John + Kristian ekstra 
indvalgt: Torben 
Fest-udvalg: Kirsten 

Sikk.h.-udvalg: Jan – Tormod trækker sig. 
Container-udvalg: Finn + Holger 

8.  Valg af formand og et 
bestyrelsesmedlem (ifølge vedtægterne) 

      - forslag fra bestyrelse 
 

Genvalg : Ole og Kirsten 
På valg 2016: Ib + Jan 

Bestyrelsen synes at konstituere sig med 
posterne som til dato. 

9. Evt. 

 

- Container: Forslag om en container 

mere. Vil kommunen støtte? 
- Svømmehal: Opfordring til at søge 

kommunen om en enkelt-tid i en 
svømmehal til sikkerh.træning. 

- Pladsen hvor vi holder til: Kjeld 

undersøger om vi kan blive der mere 
permanent og dermed tage flere 
initiativer bl.a søge om/etablere lidt 

mere parkering til fælles gavn også 
for bådfolket. 

- Kalender 2016: Opfordring til at vi 

indsætter SMT halv-marathon (28/8-
16) hvor vi i tidligere i kajakker har 
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sikret svømmerne. En god hyggelig 
kajak-dag på SMT`s regning.(Hery 

kontakten) 

 

 

 

 

Regnskab for kajak følger på de næste sider 
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