Referat af

Generalforsamling i THAK – Taarbæk Havkajakklub
27. marts 2019
Deltagere:
Anne von Holck, Janne Bang, Ed Vossen, Jonas Kjær-Westermann, Christian Molde, Stine Mandal,
Henrik Steen Andersen, Henrik Kofoed Jacobsen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Henrik Steen Andersen blev valgt som dirigent
Janne Bang blev valgt som referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsen blev på GF i 2018 udvidet til 4 og bestod således af:
- Roberto Gallina
- Stine Mandal
- Henrik Steen Andersen – kasserer (på valg i 2019)
- Henrik Kofoed Jacobsen – formand (på valg i 2019)
Ved årets udgang var der
13 seniormedlemskaber
13 familiemedllemskaber
1 passivt medlem
Dvs 39 (+1 passiv) voksne og sådan ca 15 børn/unge (under familiemedlemskaber)
Der blev afholdt 2 frigivelseskurser i juni. 8 medlemmer blev frigivet
Forsæsonen 2018 blev blandt andet benyttet til rydning af krat med velvillig hjælp fra Kommunen
og til fliselægning, så der blev plads til vores nye kajaktrailer.

Af hensyn til naboskabet med naboen mod nord brugte vi ganske mange penge på at sænke
trailerstativet, så naboens udsigt ikke forstyrres. Af samme årsag må der heller ikke ligge kajakker
på øverst hylde på traileren, når den står i Jollehavnen.
Kajaktraileren sikrer at vi har plads til flere kajakker og er også ment som en mulighed for at
arrangere udflugter længere væk. Blandt andet til
•

Københavns Havn i juni 2018

•

Orø rundt (Isefjorden) i august 2018

•

Furesøen rundt i september 2018

Der var som sædvanligt fællessejlads hver tirsdag, med varierende fremmøde.
Der blev i efteråret 2018 indkøbt en ny glasfiberkajak. Segul Greenland T, En type vi ikke har haft
tidligere. God til tur og rul.
Bestyrelsen har ansøgt DIF og har fået bevilling af 20.000 kr til uddannelse af flere instruktører i
THAK. Uddannelsen skal gennemføres i 2019. EPP3 kursus og EPP2 instruktør uddannelse.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet har været forelagt THAK’s revisor, som har godkendt regnskabet efter mindre rettelser.
Der var i 2018 et overskud på 18881,60 kr, især på grund af et tilskud på 20.000.- kr øremærket til
uddannelse af instruktører i 2019.
Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Bestyrelsens forslag til budget for 2018 blev udleveret.
Der er vægt på
•

Nyt låsesystem til skuret

•

Uddannelse af instruktører

•

Vedligehold af kajakker

•

2 nye kajakker

•

salg af 2 gamle Hasle kajakker

Der var enkelte rettelser som blev foreslået og tilføjet

Jonas forespurgte om det var muligt på enkete tirsdage, at klubben bevilligede pizza til deltagerne.
Dette for forhåbentlig at tiltrække flere – og øge det sociale aspekt. Dette kan rummes under
budgetposten ”Arrangementer”.
Der budgetteres i 2019 med eet underskud på 30167,- kr. De 20.000 kr heraf er de øremærkede
penge fra 2018 til træneruddannelse. Selv efter det budgetterede underskud vil der være en
betydelig kassebeholdning ved udgangen af året.
Budgettet med rettelser er vedhæftet referatet

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser
- Indmeldelsesgebyr (per person)
- Kontingent 2018, aktivt medlem over 18 år
- Kontingent 2018, passivt medlem over 18 år
- Kontingent 2018, familiemedlemskab
- Nøgler - depositum

DKK 100
DKK 650
DKK 200
DKK 1300
DKK 300

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

7. Valg af bestyrelse
Henrik Steen Andersen var på valg . Han blev genvalgt
Henrik Kofoed Jacobsen var på valg. Han blev genvalgt
Der var ingen opstillede som suppleant til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Michael Skjoldager er villig til genvalg som revisor. Han blev genvalgt
Anne von Holck blev valgt som revisorsuppleant

9. Eventuelt
Ideer til THAK ture/udflugter
•

Tur til Norge på Fosskajak kursus (hvis der er interesse)

•

Tur til Københavns Havn – tirsdag aften og/eller søndag

•

Tur til Bohuslen Skærgaard/Orust – vi har været der før – fantastisk – evt Pinse

•

Roskilde Fjord

•

Nattergaletur på Mølleåen

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at fremsætte konkrete turforslag. Bestyrelsen koordinerer og
annoncerer via mail, facebook og evt www.thak.dk

Bestyrelsen har plan om at ansøge Nordeafonden om penge til Tandemkajak. Ansøgning blev
afsendt 29. marts. Nordeafonden har annonceret sagsbehandlingstid på 4-6 måneder.

