Rererat af
Generalforsamling – Taarbæk Havkajakklub - Tirsdag den 28.april 2020
Generalforsamlingen blev afholdt som videokonference
Følgende deltog i videokonferences:
- Henrik Sten Andersen (dirigent)
- Stine Mandal
- Henrik Kofoed Jacobsen
- Michael Skjoldager (revisor)
- Ed Vossen
- Nina Holmboe Dahl
- Anne von Holck
- Janne Bang (referent)
- Roberto Gallina meldte afbud pga arbejde
1. Valg af dirigent og referent
Henrik Sten Andersen blev valgt som dirigent
Janne Bang blev valgt som referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Henrik Kofoed Jacobsen
2019 blev endnu en sæson med megen aktivitet på vandet. Især Klubbens glasfiberkajakker er
meget populære og blev flittigt brugt til lange of korte ture. De fleste af plastkajakkerne blev også
motioneret grundigt. De 2 SUP’er blev også benyttet så meget, at vi må overveje om de skal
suppleres.
Antallet af medlemmer i THAK var i 2019
- 15 seniorer
- 12 familier ( gennemsnit 3,5 medlemmer anslået)
Dvs ca 57 medlemmer
Vi håber alle har haft glæde af medlemskabet.
2 Nye kajakker
THAK anskaffede i 2019 2 nye glasfiber kajakker. Dels en Romany Surf, en længe ønsket kajak ideel
til manøvrer og bølger og dels en tandemkajak – Tahe Marin wind Duo. Begge kajakker viste sig
meget populære.
THAK har nu:
- 8 glasfiberkajakker
- 12 plastkajakker (incl 2 børnekajakker)
beregnet til forskellige størrelser og færdighedsniveauer
- 2 SUP boards
Der blev også anskaffet 2 nye pagajer, nogle pumper og spraydecks.
Frigivelseskursus
Der blev afholdt frigivelseskursus i juni med 5 deltagere

Uddannelse af nye instruktører
THAK modtog i 2019 20.000 fra NordeaFonden som tilskud til uddannelse af nye instruktører. 4
THAK’ere deltog i IPP3 kursus i egenfærdigheder, som er forudsætningen for
instruktøruddannelsen. Selve instruktøruddannelsen sker i 2020 – hvis Covid restriktionerne tillader
det.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet for 2019 blev fremlagt af kassereren Henrik Sten Andersen. Regnskabet var forud
blevet forelagt revisoren til gennemgang og godkendelse

Underskuddet skyldes indkøbet af nye
kajakker og at klubben har forudbetalt Dansk Kano og Kajakforbund for instruktørkurser, som først
vil blive afholdt i 2020.
Revisoren godkendte regnskabet, men anbefalede at klubben fremover adskilte hvilke indtægter
der kom fra kontingenter og hvilke der kom fra frigivelseskurser.
Generalforsamlingen godkendte klubbens regnskab for 2019
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Bestyrelsen fremlagde et detaljeret budget. Hovedtrækkene er:

Generalforsamlingen godkendte budgettet
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog 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 er indkommet forslag fra Anders Berggren om mulighed for lån af kajak.
Bestyrelsen bekræftede at det som hidtil er muligt på følgende vilkår:
- Udlån af kajak skal ALTID være efter skriftlig aftale (mail) med et medlem af bestyrelsen
- Udlån kan efter aftale ske i op til 3 døgn
- Udlån af glasfiberkajakker afregnes med 100 kr pr døgn (de er dyre at vedligeholde)
- Udlån af plastkajakker kan efter aftale ske uden beregning
Bestyrelsen har noteret sig at der er ”nogen” der har lånt klubbens Pilgrim kajak i en hel uge hvert
af de sidste 2 år- uden aftale. Det er absolut IKKE I ORDEN.
7. Valg af bestyrelse
a. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Stine Mandal blev genvalgt
Roberto Gallina blev gengalt
b. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Michael Skjoldager blev genvalg som revisor
Anne von Holck blev genvalgt som revisorsuppleant
9. Eventuelt
Frigivelseskurser
Frigivelseskurser i 2020 blevet diskuteret i lyset af de udfordringer Corona giver. Et af de centrale
elementer er makkerredning, hvor man kommer meget tæt på sin makker. For tæt hvis der er
smitte i farvandet.
THAK har planlagt frigivelseskursus i weekenden 5.,6. 7. juni. Hvordan det mere konkret vil blive
gennemført meldes ud 10. maj.
Åbent Hus
Det tidligere annoncerede ”Åbent Hus” som blev aflyst pga Corona vil blive gennemført tirsdag 5.
maj kl 17:30 i Jollehavnen. Det annonceres via Taarbæk Nyt og ved opslag.
Klargøring af kajakker

Klargøring af kajakker planlægges til 12. maj kl 17:30. THAK serverer pizzaer til deltagerne kl
19:30. Henrik KJ undsender mail til medlemmerne.
Redningsveste
THAK har anbefalet at medlemmerne benytter egne redningsveste af hensyn til vanskelighederne
ved at rengøre klubbens redningsveste for at forhindre smitte.
Det blev forespurgt hvor man kan anskaffe redningsveste egnede til kajaksejlads.
Bestyrelsen kan anbefale 2 leverandører som er specialister i kajakudstyr.
Www.kajak.dk
Kano og kajakbutikken, Generatorvej 39, 2860 Søborg
kanokajakcenter.dk
Nybrovej 520, 2800 Kgs lyngby
Begge steder vil man normalt få 10% klubrabat, hvis man oplyser at man er medlem af Taarbæk
Havkajakklub
Kano & Kajak Butikken
•Generatorvej 39
•2860 Søborg

