Referat af THAK generalforsamling den 24. marts 2015
THAK - Taarbæk Havkajak Klub
Generalforsamling den 24. marts 2015
Til stede: Anne von Holck, Henrik S. Andersen, Betina Nielsen, Linda Garlov, Karina Pilgaard,
Michael Skjoldager, Stine Mandal, Ed Vossen, Roberto Gallina, Peter Svensson, Henrik Kofoed
Jacobsen og Janne Bang
1 - Valg af dirigent og referent
Dirigent Michael Skjoldager. Referent Janne Bang
2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningen blev givet af formanden i form af billedkavalkade over årets kajakaktiviteter.
(Beretningen er lagt ud på THAK’s facebookside www.facebook.com/THAKKAJAK)
Det forløbne år har været præget af stor aktivitet for både voksne og juniorer. Da der er blevet rettet
op på manglende kontingentindbetalinger har det været muligt at indkøbe 5 nye kajakker, hvoraf 2
er velegnede til juniorer samt voksne under ca. 70 kg. Klubben fik en donation fra Johs. Fog Fonden
på 14.000,- som blev brugt til køb af den ene kajak samt redningsudstyr. Desværre blev den ene
nye, blå kajak stjålet fra det aflåste bur. Udover mange ture i nærområdet har der været afstikkere til
Mølleåen, Bornholm samt foss-kajak kursus i Norge. Vi har haft besøg af kajaksejlere fra Solrød
med fælles grill efter sejladsen.
Formanden vil efter opfordring opliste nogle tips til nye medlemmer i klubben vedr. de enkelte
kajakker.
Beretningen blev godkendt.
3 - Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Året sluttede med et overskud på kr. 4.782,85.
Regnskabet blev godkendt.
4 - Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Afhængig af det kommende års kontingentindbetalinger foreslår bestyrelsen at indkøbe 1 – 2 nye
kajakker samt et par grønlænderpagajer.
Stine Mandal har søgt Tryg Fonden om midler til diverse sikkerhedsudstyr.
Roberto Gallina (frigivelses instruktør) har foreslået, at indtægter for frigivelseskurser tilfalder
klubben.
Anne von Holck har udarbejdet en hjemmeside til Klubben. Årlig udgift til vedligeholdelse af
denne anslås til max. kr. 1000,-.
Budgettet blev godkendt.
5 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår 2 ændringer i kontingentet således at kontingent for en voksen over 18 ændres
fra 600,- til 650,- og familiekontingentet ændres fra 1200,- til 1300,- årligt.
Baggrunden er øget kontingentbetaling til Dansk Kano og Kajakforbund.
Ændringerne blev vedtaget.
6 - Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
7 - Valg af bestyrelse
I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Ed Vossen og Henrik Kofoed Jacobsen afgik efter tur, men var villige til genvalg – og blev
enstemmigt valgt.
Som ny suppleant stillede Karina Pilgaard op – og blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen består herefter af Henrik Kofoed Jacobsen (formand), Roberto Gallina, Ed Vossen samt
suppleanterne Henrik S. Andersen og Karina Pilgaard.
8 - Valg af revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor Michael Skjoldager og revisorsuppleant Stine Mandal var villige til genvalg –
og blev enstemmigt valg.
9 - Eventuelt
Peter Svensson havde forslag om at lave et værkstedskursus i at lave egen grønlænderpagaj. Har
kontakt til Martin Nissen som fremstiller sådanne. Peter anslår, at man vil kunne fremstille en pagaj
på ca. 6 timer, forudsat man kan anvende et forud limet stykke træ. Der var interesse for emnet og
Peter Svensson vil undersøge nærmere ang. undervisning, pris, antal deltagere m.v.
Roberto har booket Farum Svømmehal h.h.v. Den 2. maj og 16. maj 2015 m.h.p. sikkerheds – og
rulleundervisning. Nærmere vil fremgå på Facebook.
Der er fastsat fælles kajak-rengøringsdag på Jollehavnen lørdag den 9. maj.
I den kommende sæson prøver vi igen at holde fast i sejlads tirsdage og torsdage. Begge dage med
start på vandet kl. 17,30. Tirsdage vil Stine og Roberto være tovholdere. Torsdag vil Henrik Kofoed
være tovholder. Grillaftener vil blive planlagt ad hoc afhængig af vind og vejr.
Endelig var der mange forslag til ture i den kommende sæson:
• Nattergaletur på Mølleåen i starten af juni
• Kajaktur langs kysten og ved Taarbæk Havn Sct. Hans aften. Karina vil planlægge nærmere.
• Tur i Københavns Kanaler. Vi kunne evt. låne et trailer stativ af kajakbutikken i Herlev.
• Week-end tur til Orust i den Svenske skærgård i august. Stine og Anne meldte sig som
planlægningskomité. Melder efterfølgende ud ang. datoer m.v.
• Evt. foss-kajakkursus i Norge eller i Mørum i Sverige. Henrik og Henrik vil drøfte
mulighederne og melde ud.
• Michael mindede om at der i december er Lucia kajak sejlads i Københavns Havn.
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