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1: Valg af dirigent. Valgt Irene 
2: Valg af ref.  
(bestyrelsen foreslår Jan) 

Valgt Jan 

3:  Formandens 
beretning. 

• Pt 56 medlemmer , en stigning fra 2017 
•  
• 2 intro-hold à 8 , kursus à 8 aftner + 1 tur 

Mange mandtimer brugt af frivillige, måske lidt for hård 
belastning på den vanlige roaktivitet. 

•  
• Instruktørsituation: forslag om en 3 personers-gruppe 
•  
• Forslag om 6 ture i klubregi + grillaften arrangeret af 

bestyrelse og udvalg 
•  
• Tak til årets turarrangører 
•  
• Praktisk er der i året lavet 

               -  tag på lille container 
                - Ny fast bro 
               - 60+ stativ 
               - Køleskab 
 
                Skal laves 
                - Opsætning af hejseanlæg til  
                  øverste hylder 
                  -Tagrender til indsamling af 
                   vaskevand 
                 - vaskestativer 

Orientering ved 
Formanden.   
Vedr. sæson 2019: 
Kajakpladser i 
containeren. 
Nytårskomsammen. 
Tilmelding. Kalender mm.                                
Betaling ved Kørsel og 

Pladser i containeren 
Der er pt 20 pladser i containeren. Måske er det fint ifht det 
antal der ønsker plads. 
Pladstildeling sker efter flest roede km. 
 
En del utilfredshed med optælling af kilometer. 
Bestyrelsen ser meget gerne et andet håndterbart og målbart 
forslag til optællingen.  
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transport på Kajaktrailer.  
Dato for standerhejsning. 
Vinterroning mm. 

Bestyrelsen opfordrer til at man går i tænkeboks. 
 
Ønske om pladstildeling for privatkajakker sendes 
skriftligt (mail) til formanden inden 31/12 2018 
Regler vedr. pladstildeling er pt :  
Ture der er arrangeret af klubben + de faste klubtrænings-
tider – tæller med 
 
Logbog skal fremover også bruges forud for tur med 
destination,  aht sikkerhed 
 
Det problematiseres hvordan man skal fordele hylderne. 
Forslag til ændret procedure ønskes af bestyrelsen. 
 
Nytårskomsammen 2019 
d 8/2 2019 evt m. partner. Indkaldes senere 
 
Standerhejsning 2019 
31/3 2019 
 
Tilmelding kommende sæson 
Mellem den 1/3 og 31/3 til kajakklubbens hjemmeside og kun 
der. 
 
Kørsel til ture 
Der skal betales både til biler og til trailer.  
 
Vinterroning 
Torsdag kl 9.30 Tilmeld t. Kristian Trampedach 
Onsdag kl 15 Ingen tilmeld nødvendig 
 
Kalender 2019 
Standerstrygning ligger for sent ifht lyset/temp og at mange 
har startet andre vinteraktiviteter 
Store Badedag (gerne 2 stk) skal ligge før sommeren pga 
risiko for alger. 
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Regnskab og Budget. 
(Regnskabsoversigt 
udleveres på mødet) 

Fint overskud kan bl.a. begrundes i et stort hold af 
nybegyndere. Det fortsætter ikke når holdet halveres. 
 
Overskuddet foreslås at anvendes til opgradering af enkelte 
kajakker og dermed indkøb af nye og bedre. 
Se bilag for regnskabsoversigt. 
 
Endeligt regnskab/budget foreligger først når SSIF-
hovedbestyrelsen har afholdt generalforsamling 

Fastsættelse at 
kontingent.    
Bestyrelsen forslår 
uændret kontingent for 
sæson  2019. 

Kontingent fastholdes 

Regler vedr. udlån af 
klubkajakker.   
Pkt 

Enkelte medlemmer har - uden dårlig hensigt - inviteret ikke 
medlemmer med på tur i klubbens kajakker. Det kan man 
desværre ikke. 
 
Hvis man ikke har betalt for leje af klubkajak, kan man ikke 
låne klubbens kajak til ”veninde” eller sig selv. Medlemmer 
med privatkajak betaler jo ikke for lån af klubkajakkerne. 
 
Eventuelt kommende medlemmer kan få en prøvetur, men 
det skal gå gennem formanden, der afgør  hvem der kan tage 
med vedkommende. 

Evaluering af årets 
Introduktionskurser.  
                 Bestyrelsen 
foreslår: 1 hold a` 8 
deltagere, 2x 
weekenddage a`4 
timer+2 hverdagsaftner 
a`3 timer.  
 
(Plan for indhold af 

Frank: det kørte udmærket. Dejligt med mange hjælpere, 
men måske er færre nok. Fint at skære ned til 1 hold. 
Torben: de mange medlemmer har givet god kontakt til ”de 
gamle” medlemmer. 
Marius (ny) Svært at komme ind i klublivet. Forslag: en 
forpligtelse at deltage i et antal klubaftner efter kurset , og 
først herefter er man så frigivet. 
Kirsten: Hvilken slags klub er vi ? Der skal være plads til alle. 
Flere: På klubaftner skal vi være mere beviste om at dele os 
op i hurtige og langsomme inden de første stikker af og 
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kurset udarbejdes af 
bestyrelsen og 
instruktør/e) 

sætter dagsordenen.  
Vi må ikke pine det sociale fælleskab til et  
”alle altid sammen” 
Michael: 3. mand i instruktørgruppen. Ole/Michael søger 
først mulige kursus for Michael 

Evaluering af årets 
aktiviteter i div. udvalg. 
(gode ideer, ændringer 
m.v.) 

Turudvalget v Kirsten: 
Forslag: udvalget nedlægges og i stedet bliver det til 
smågrupper/par, der melder sig til at arrangere en tur (evt 
flere er ok). 
Destination er frit valg. Meldes selvfølgelig ud i god tid osv. 
Der bliver afsat 6 ture i kalenderen , heraf skal 2 være i 
saltvand. 
Vedtaget 
 
Der er generel stemning for at også begyndere kan være med 
på nogle af saltvandsturene, når blot de lægges i ”stille vand”. 
Tur-arrangører melder sig til Kirsten ( bestyrelsens 
TUR- koordinator) inden 1/1 2019 
 

Evt. indkomne forslag. 
(tilsendt form. skriftlig 
sen.5 dage før årsmødet) 

Ingen 

Valg til tillidsposter  
a. Sikkerhedsudvalg  
 
b. Festudvalg  
 
c. Pladsudvalg  
d. Tur udvalg 

a) Frank/Torben/Jan (fortsætter) 
 
b) Kirsten + ad hoc medhjælpere 
        grillaften : Kirsten + Elisabeth 
c) Finn + Birgit 
 
d) Kirsten bestyrelsens koordinator 

Valg til bestyrelsen.   
                  Jan og Ib er 
på valg. Ib genopstiller 
ikke. Der skal vælges op 
til 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer 

NyValgt: Marius 
Nyvalgt: Birgith Westergreen 
Genvalgt: Jan 
 
Ib (der er udtrådt) tilbyder at være backup på IT-delen lidt 
endnu. 

Evt  Ingen ref 
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