
General Forsamling 2016 – rettidig indkomne forslag: 
 

a) Bestyrelsen foreslår nedenstående vedtægtsændringer: 
 

Nuværende tekst Forslag om ændring 
§ 2. Klubbens formål. 
 
 Klubbens formål er at fremme interessen for kano- og 

kajaksport og at være samlingssted for disse 
sportsgrenes udøvere. 

 
 Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajak Forbund 

(DKF) og herigennem af Danmarks Idræts Forbund 
(DIF). 
 
Såfremt mindst 10 aktive medlemmer ønsker at udøve 
en efter bestyrelsens mening komplementerende idræt, 
kan de via klubben søge optagelse i det dertil hørende 
forbund, mod af afholde klubbens omkostninger vedr. 
dette 

§ 2. Klubbens formål. 
 
 Klubbens formål er at fremme interessen for kano- og 

kajaksport og at være samlingssted for disse 
sportsgrenes udøvere. 

 
 Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajak Forbund 

(DKF) og herigennem af Danmarks Idræts Forbund 
(DIF), samt DGI. 

 
Såfremt mindst 10 aktive medlemmer ønsker at udøve 
en efter bestyrelsens mening komplementerende idræt, 
kan de via klubben søge optagelse i det dertil hørende 
forbund, mod af afholde klubbens omkostninger vedr. 
dette 

  
§ 8. Ordinær generalforsamling. 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned og 
finder sted efter skriftlig indkaldelse og annoncering på forsiden 
af klubbens web. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. 

§ 8. Ordinær generalforsamling. 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal 
og finder sted efter skriftlig indkaldelse og annoncering på 
forsiden af klubbens web. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 
uger før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 11. Regnskabet. 
 
 Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. 
 
 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om 

regnskabet. Revisorerne er ansvarlige for dets 
rigtighed. 

 
 Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over 

for generalforsamlingen. 
 
 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, 

forelægges på den ordinære generalforsamling til 
godkendelse. 

 

§ 11. Regnskabet. 
 
 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
 
 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om 

regnskabet. Revisorerne er ansvarlige for dets 
rigtighed. 

 
 Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over 

for generalforsamlingen. 
 
 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, 

forelægges på den ordinære generalforsamling til 
godkendelse. 

 

 
b) Kim Ekelund har stillet forslag om indkøb af havkajak(er). 

Bestyrelsen mener ikke at dette kan være et beslutningspunkt, da 

budget vedtages af bestyrelsen og ikke generalforsamlingen, men vi 
er naturligvis villige til at medtage punktet som et diskussions-punkt. 
 

 
På valg: 
Lene K, Jakob Dan, Uwe og Jane er alle villige til genvalg til bestyrelsen 
Jan er villig til genvalg som suppleant til bestyrelsen 
Marianne B er villig til genvalg som revisor 
 
Bådudvalg: Uwe ønsker at stoppe som formand, så nye medlemmer søges 
Husudvalg: 2-3 medlemmer søges 


