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THAK – Taarbæk Havkajak Klub

Generalforsamling den 1. april 2014.

Til stede: Per Qvist, Henrik Kofoed Jacobsen, Peter Svensson, Michael Skjoldager,  Henrik S Andersen, Anne von Hol-
ck, Peter Haugwitz, Per Falkjær, Ed Vossen, Stine Mandal, Roberto Gallina, Susanne Tholstrup, Casper Strunge, Ditte 
Eskjær, Sara Zethsen, Janne Bang

1-      Valg af dirigent og referent
Dirigent: Michael Skjoldager.  Referent: Janne Bang

2-      Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Ved formanden Per Qvist:  Der har været stigende aktivitet i det forløbne år. Især tirsdagssejladserne  har tiltrukket 
mange. Adskillige børn har haft glæde af børnekajakkerne.  Der har været 2 kajakture til Skærgården h.h.v. i  august og 
september. 4 af klubbens medlemmer deltog i sejladsen ”Bornholm Rundt” i august måned, og 10 af klubbens med-
lemmer er tilmeldt ”Bornholm Rundt” i august 2014. I forbindelse med oprydningsdagen i foråret 2013 blev der ved en 
fejlbeslutning kasseret en kajak, som tilhørte Helle Ludvigsen. Helle har naturligvis modtaget en uforbeholden undsky-
ldning fra bestyrelsen og løfte om at få den næste kajak, klubben udskifter. Dertil et livsvarigt medlemskab af kajak-
klubben (medlemskab indeholder dog ikke betaling for evt. kajakplads).

3-      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet viser et samlet positivt resultat på kr. 14.952,53. Der er en difference på kr. 227,- i balance. Regnskabet blev 
godkendt.

4-      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Per Qvist oplyser, at de afgående bestyrelsesmedlemmer ikke har forslag til det kommende budget. Vil overlade  den 
nye bestyrelse at træffe beslutninger ang. budgettet.

5-      Fastsættelse af kontingent for 2014
Det blev  besluttet at fastholde hidtidige satser
Indmeldelsesgebyr (per person)                             DKK 100
Kontingent 2014, aktivt medlem over 18 år              DKK 600
Kontingent 2014, aktivt medlem under 18 år            DKK 200
Kontingent 2014, passivt medlem                           DKK 200
Kontingent 2014, familiemedlemskab                      DKK 1200
Kajakplads                                                           DKK 400
Nøgler                                                                 DKK 100 (Bestyrelsen har efterfølgende besluttet af hæve nøgledepositum 
til DKK 200, for at dække de reelle udgifter)

6-      Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indgået forslag forud for generalforsamlingen. På mødet fremkom et par forslag. Disse refereres under 
eventuelt.

7-      Valg af bestyrelse
2 af bestyrelsesmedlemmerne vælger at takke af: Formanden Per Qvist og kasserer Henrik Suppli. Forsamlingen 
udtrykte en STOR TAK (med klapsalver) til Per og Henrik for deres pionerarbejde med at etablere THAK som en rigtig 
hyggelig og uformel kajakklub i Taarbæk !!! Suppleant Peter Svensson er ikke på valg i år, men ønsker ligeledes at træk-
ke sig og peger på det hensigtsmæssige i at vælge en suppleant, der kan være mere aktiv i klubsammenhæng. Eneste 
tilbageværende i bestyrelsen er Henrik Jacobsen.



Der var forslag om at pege på h.h.v. Ed Vossen og Roberto Gallina til den nye bestyrelse, og der blev peget  på Henrik 
Steen Andersen som suppleant. Alle 3 blev valgt med applaus. Ved førstkommende møde i den nye bestyrelse træffes 
beslutning om h.h.v. formand og kasserer.

8-      Valg af revisor
Michael Skjoldager genopstiller. Blev valgt med applaus.

Stine Mandal blev valgt som revisorsuppleant med applaus.

-      Eventuelt

-  Ed har forslag om at der tilknyttes en instruktør, der kan udstede EPP2 beviser hvilket kræver,  at klubben får en 
licens fra dansk kano- og kajakforbund.

-  Roberto har forslag om, at betaling for frigivelseskurser tilfalder klubben i stedet for den enkelte instruktør. Den nye-
bestyrelse træffer afgørelse om dette.

-  Roberto oplyser, at han snarest udkommer med datoer for  frigivelseskurser i den kommende sæson

-  Forslag om, at bestyrelsen fastsætter en dato i maj m.h.p. fælles oprydnings- og arbejdsdag på jollehavnen. Dato læg-
ges ud på facebook

-  Roberto rejser forslag om anskaffelse af kajak-trailer

-  Stine har forslag om, at fællessejladsdage udvides med også at omhandle torsdage, da nogle medlemmer er forhindre-
de i at deltage om tirsdagen. Stine taler med Birgitta om, hvorvidt hun evt. vil være tovholder på torsdagene

-  Per Qvist oplyser, at der vil blive foretaget en totalrenovering af T-broen på Jollehavnen i løbet af foråret.

-  Per Falkjær oplyser, at der er anskaffet en gas-grill til Jollehavnen, som også kajakklubben kan benytte sig af.  

-  Endnu en gang drøftelse af nøglesystemet,  og om der skal etableres en system-nøgle ordning.

-  Forslag om, at facebook bruges mere aktivt m.h.p. sejlaftaler og til- og frameldinger.

Referent Janne Bang




