Referat fra generalforsamling I Faaborg Havkajakklub torsdag den 4 februar 2016
1:Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Henrik
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt
2: valg af referent
Søren Greve
3: valg af 2 stemmetællere
Jette Greve & Kasper Thorup
4: Formandens beretning
Jens Madsen (formand) læser sin årsberetning for sæson 2015
5: Fremlæggelse af regnskab
Lone Lind Nielsen fremlagde regnskab
6: Fremlæggelse af budget for 2016 sæson
Lone Lind Nielsen fremlagde budget
Bestyrelsen forslår at hæve kontingentet for ordinært medlem til 1200kr. &
husstandsmedlem: 2700kr.
Bestyrelsen har fået bemyndigelse til at undersøge om passive medlemskab der ikke
bruger Det Blå Støtte punkt kan nedsættes fra 300kr. til 200kr. & om vi kan undgå at
betale 400 kroner til FMK i husleje for et passiv medlem.
7: Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ændrings forslag til vedtægterne, der var vedlagt dagsorden og
punkterne blev godkendt
Der er indkommet et forslag fra Klement, der var vedlagt dagsordenen og det blev
gennemgået og diskuteret. Bestyrelsen har fået bemyndigelse til at arbejde videre
med spørgsmålet og undersøge hvorvidt der er behov og mulighed i forhold til
instruktør for opgaven.
8: valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik, Finn og Klement er på valg. Alle genopstiller
Klement trækker sit mandat
Henrik modtager genvalg
Finn modtager genvalg
Søren Greve stiller op og bliver valgt
9: Valg af suppleanter. Søren er på valg, genopstiller.
Søren Greve trækker sit mandat
Klement stiller op og bliver valgt
Jette Greve stiller op og bliver valgt
10: Valg af revisor
Hans Christian Rasmussen genopstiller
11: Evt.
Klement spørger, hvordan det kan værre, at der er så stor udskiftning i klubben på
ca. 10-15 medlemmer og det blev diskuteret hvordan man kan holde bedre på
medlemmer i fremtiden.
Hans Christian Rasmussen forslog, at der bliver lavet et spørgeskema til dem som
melder sig ud. Dette kan udfyldes og returneres til bestyrelsen til videre bearbejdelse.

