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1.valg af dirigent Connie 

2 valg af referent Birgith 

3. Formandens 

beretning 

6 klubkajakker ud af containeren til fordel for nye medlemmer med 

egen kajak. 12 kursister gennemførte begynderkurset. 5 

gennemførte heldagsture gennemført 2 aflyst pga.af vejret. Gl. 

trailer med nogle klubkajakker opbevares indendørs til en rimelig 

pris. Hovedbestyrelsen ønsker at hele vores overskud går til hal 

byggeriet. Vi vil give 20.000 + 11.700 kr. pengene fra intro kursus 

2020. Hovedbestyrelsen ønsker hele overskuddet for 2021,ny 

bestyrelse beslutter.  Nytårstræf aflyst-nyt tiltag, ny bestyrelse. 

Husk at sende en mail til formanden inden 1 januar, hvis du ønsker 

din kajak i containeren 2022. Forslag til: når du vil planlægge en 

tur, findes på vores hjemmeside.       

4. Regnskab og 

budget – til 

orientering 

Ole gennemgik budgettet. Ingen kommentarer. 

5. Fastsættelse af 

kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret. Vedtaget.  

6. Evaluering af 

intro kursus 

Stor ros til instruktørerne. 8 aftner passer fint. Næste års intro 

kursus skal der være 9 personer og muligvis 10 hvis 1 har egen 

kajak med.  

7. Evaluering af 

årets aktiviteter.  

1 heldagstur en gang om måneden evt. 2 ture om måneden. 

Tilbydes havkajak ture uden for klub regi er det uden klubkajakker.  

8. Forslag til 

ændring af 

sikkerhedsregler. 

Sikkerhedsrepræsentanterne udarbejder nye sikkerhedsregler og 

sender deres forslag til ny bestyrelse som så indkalder til ekstra 

ordinært møde til endelig godkendelse. Redningsøvelser i 

svømmehal – ny bestyrelse undersøger sagen. Vi skal have flere 

uddannede instruktører. Førstehjælps kursus en gang om året.                                                                                   

9. Indkomne forslag  

 

 Ingen  

10. Valg af 

tillidsposter. 

 

Sikkerhedsudvalg: Birgit H, Elisabeth, Michael. 

Festudvalg: ny bestyrelse udpeger nogle. 

Pladsmand/kajakmand: Birgit H og Finn. 
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11. Valg til 

bestyrelse  

Krestina og Kirsten. 

12. Evt.  Ole uddelte medaljer til 5 der havde ydet en ekstra indsats. Kirsten 

overrakte vin til Ole for mange års arbejde for klubben. Birgith 

overrakte vin til Kirsten for mange års arbejde for klubben. 

Christian orienterede om reception på lørdag. Bogen om Sejs-

Svejbæks historie.  

 

 


