Kajakbumserne indkalder til

Tingmøde
Lørdag den, 10. juni 2017. - kl. 10:00 på Als Odde.

Dagsorden er som følger:
1.

Valg af ordstyrer.

2.

Formandens beretning.

v. David Biering

3.

Regnskabsaflæggelse.

v. Kaja Jeppesen

4.

Udvalgs beretninger:

5.

4.1

Hjemmesiden:

v. Henning Reichstein

4.2

Svømmehal:

v. Kaja Jeppesen

4.3

Bassinredder

til kommende vintersæson.

Behandling af evt. indkomne forslag:
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før tingmødet.

6.

Valg af bestyrelsesposter.

Følgende bestyrelsesposter er på ordinært valg:

6.1

Webmaste.

Henning Reichstein

(Modtager genvalg, men find nu en
afløser ).

6.2

Kasserer.

Kaja Jeppesen.

(Modtager genvalg).

Allan Petersen

(Modtager genvalg).

7.

Valg af revisor.

8.

Eventuelt: Forslag til eventuelt skal sendes til formanden senest 3. juni.
Tingmødet forventes afsluttet ved middagstid.

I forbindelse med tingmødet, afholdes træf fra fredag eftermiddag til søndag middag på Als
Odde. Overnatning i telt, enten i min have eller på stranden.
Lise på Jægerhuset har musik lørdag aften.
Har du noget kajakgrej du vil sælge, så tag det med til træffet lørdag.
Tilmelding til Henning:
henningreichstein@gmail.com

Vel mødt.
Als Odde, den 9. maj 2017
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Referat af tingmøde
d. 10.6.2017 hos Henning på Odden.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Valg af ordstyrer: Henning
Formandens beretning:
Formanden er igen fit for fight efter et uheld med sin skulder. Jess har derfor i den forgangne sæson
taget over på ”spontanturene”. Det er så gået lidt ud over onsdagsturene, da Jess arbejder om
onsdagen, men på bl.a. weekendturene i vinter har været med deltagelse af 2-5 personer. Jess og David
er herefter fælles om turene.
Der har været stor interesse omkring de 3 x svømmehal i år. Tak til Søren og tak til Henrik for livredning.
Jess stiller op igen til livredderprøver, og ligeledes gør Henrik og Søren.
Vi (som i kassereren) er begyndt at køre regnskab og medlemstilgang i Conventus.
Der er stor ros til Henning som Webmaster.
Formanden fortæller, at der fortsat kan ros kajak på Lindenborg Å. Der har været et møde omkring fare
for forurening, en eller anden snylter, som angiveligt dræber fiskene. Der er kommet en ny regel ud af
det møde. Man må ro fra 1.5. til 1.10. Står på et skilt ved åen.
Der har været afholdt sheltermøde på Arden kommunekontor, med deltagelse af 12. Holdningen til
sheltere er ganske positiv. De foreninger, som er interesserede i etablering af sheltere skal dog selv
søge de pågældende grundejere om tilladelse til opstilling. Karsten og Erik Brandt forsøger etablering
forskellige steder. Karsten koncentrerer sig bl.a. om Ørnedalsbugten og Katbjerg Odde som primitive
pladser. Erik tager området omkring Als Odde. Sheltere på Als Odde skal dog være aflåste. Erik vil
stårfor nøgleudlevering. Der er flere muligheder for teltopstilling. Der skulle, fra kommunens side, være
penge til 2 shelters på Als Odde. Der har dog været stille omkring mødet efterfølgende, bl.a. mangler der
stadig referat fra mødet. David har rykket for det mange gange.
Vi har, i den forgangne sæson, fået 7 medlemmer og et nyt er på vej.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet blev forelagt af kasseren. Regnskabet blev godkendt.
På baggrund af den store interesse for svømmehallen i indeværende sæson, har flere ønsket sig tilbage
til tiden med 4 x svømmehal. David kontakter svømmehallen for 4 tider til næste sæson, den 4. gang vil i
såfald komme først og komme til at ligge i november.
Ingen ændringer hos livredderne. Se formandens beretning.
Henrik vil gerne have besked på om tiden i november bliver relevant af hensyn til livredderprøverne.
David informerer Henrik herom.
Valg af Webmaster og kasserer: Der var genvalg over hele linien.
Valg af revisor: Allan fortsætter.
Als, den 10. juni 2017 Kaja Jeppesen (Referant)
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Kajakbumserne
Regnskab: Kajakbumserne
Dato: 01-06-2016 - 31-05-2017
Resultatopgørelse

Indtægter
1108
1110
1153
1155

Indtægter
Kontingenter
Indtægt svømmehal
Øvrige indtægter
Sponsorgaver
Arrangementer ekstern
Øvrige indtægter i alt

-700,00
-1.950,00
-200,00
0,00
-200,00

Indtægter i alt

-2.850,00

Omkostninger
2105
2115
2120

Svømmehal
Svømmehal udgifter
Livredderprøver
Diverse udgifter
Lokaleomkostninger Ialt

2210
2220

Øvrige omkostninger
Forplejning til arrangementer
Gaver og blomster
Øvrige omkostninger i alt

3105
3110

Administrationsomk.
Møder
Kontorartikler
Administrationsomk.

3150
3155

Øvrige administrationsomk.
DKHostmaster/internet 123
Hyggematerialer (lys m.m.)
Øvrige administrationsomk. i alt

4005
4010
4015

Renter & gebyrer
Gebyrer
Renteindtægter
Renteudgifter
Renter & gebyrer i alt

0,00
0,00
0,00
0,00

4180

Afskrivninger
Afskrivning aktiver
Afskrivninger i alt

0,00
0,00

Omkostninger i alt

1.974,40

4910

960,00
95,00
199,95
1.254,95
191,45
315,00
506,45
0,00
0,00
0,00
213,00
0,00
213,00

Overført resultat til Balance
Resultat i alt

0,00
-875,60

Balance
5100
5110
5120
5310

Aktiver
Jutlander Bank 2072804697
Kontanter
Skyldige omkostninger
Aktiver i alt

8.036,27
0,00
-506,45
7.529,82

Debitorer
Aktiver i alt

0,00
7.529,82

Passiver
6901
6905
6910

Egenkapital
Egenkapital Primo
Årets Resultat
Egenkapital Ultimo
Egenkapital i alt

-6.654,22
0,00
0,00
-6.654,22

Passiver i alt
Saldo

6.654,22
875,60
3

