KKES Ordinær Generalforsamling
Lørdag d. 19 november 2016 kl 15:00
Til stede: Bestyrelse minus Claus + kasserer + revisorer + 28 medlemmer
1. Valg af dirigent
Kasper valgt ☺
Kasper konstaterer at indkaldelser etc. er korrekt så GF er beslutningsdygtig.
2. Formanden aflægger beretning
Pias beretning vedlægges referat
Kommentarer:
•
•

Muligheder for ”aflønning” til instruktører diskuteres. Primært positive tilkendegivelser.
Ros til Pia for at indstille klubben til grøn pris

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Jacob gennemgår regnskab.
•
•

Spørgsmål vedr. blad. Ole tilbyder mulighed for trykning af blad.
Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag, herunder budget og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår:
•
•
•

at klubben bliver medlem af DGI (2.400,- DKK pr år).
at den ordinære generalforsamling flyttes og afholdes i årets første kvartal.
at regnskabsåret skal gå fra 1. januar til 31. december.

Forslag udsendt før GF vedlægges referat. Forslagene vedtages!
Kim Ekelund har stillet forslag om indkøb af havkajakker (bliver et diskussionspunkt da dette ikke kan/skal
vedtages på GF).
Budget:
•
•

Bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes. Vedtaget!
Budgettet skal i år ændres fra at gælde 12 måneder til 15 måneder da regnskabsåret er rykket til at
følge kalenderåret.

5. Valg til klubbens tillidsposter:
Lene K, Jakob Dan, Uwe og Jane er alle villige til genvalg til bestyrelsen. Valgt!
Jan er villig til genvalg som suppleant til bestyrelsen. Valgt!
Marianne B er villig til genvalg som revisor. Valgt!
Bådudvalg: Palle fortsætter og tager gerne ”formandsposten” (mod at Uwe giver konsulentbistand når han
bliver spurgt). Lisette er nyt medlem med fokus på havkajakker.
Husudvalg, ingen nye medlemmer har meldt sig.
Fest udvalg: Christina vil gerne hvis der er andre der vil være med.
6. Eventuelt
Ønske om at forsætte med yoga (Christina)
Uwe informerer om fremtidig mulighed for OK benzinkort hvor klubben (og DKF?) vil få 6 øre pr L.

