Vordingborg Roog Kajakklub

Referat til Ekstraordinær generalforsamling nr. 2014-2

Dato: 13-03-2014





kl.: 18:30 – 21:00

Hvor: i klubhuset

Valg af dirigent
o Søren Damgaard foreslås af bestyrelsen og vælges
Valg af 2 stemme tællere
o Tim Espensen og Bo Bentsby
o Der er 16 mulige stemmer til stede.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
o Ingen ville stille op.
Evt vedtægts ændring
o § 7.1. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formand, næstformand,
økonomiansvarlig og 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbare er alle medlemmer over 18 år,
når de har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Mindst 6 medlemmer skal være
aktive medlemmer af klubben
o ændres til
§ 7.1. Klubben ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer: Formand, næstformand og
økonomiansvarlig samt op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbare er medlemmer over 18
år, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Der var en længere diskussion omkring definitionen af et aktivt medlem og et passivt medlem og
hvor hvidt et passivt medlem kunne sidde i bestyrelsen og hvis der var flere passive medlemmer
i bestyrelsen. Nogle mente at der ikke måtte sidde for mange passive medlemmer i bestyrelsen
da de ikke kunne varetage de aktive medlemmers interesser. Hvortil andre mener at selvfølgelig
kan et eller flere passive medlemmer varetage klubbens interesser og tilføjer at et passivt
medlem af bestyrelsen stadig skal vælges på en generalforsamling, så det er i bund og grund
medlemmerne selv som bestemmer om det kommer til at ske.
der var en fornuftig debat omkring den nye ændring af§7.1, men beslutter at bringe andringen
uændret til afstemning.
Der er 14 der stemmer for og 2 der stemmer imod.



Eventuelt
o Udvalg
 Bo bentsby spørger til at når der kun er 5 bestyrelsesmedlemmer om der så bliver
lagt noget mere ansvar ud til nogle udvalg som kan tage lidt ansvar i klubben og
have en fast kontaktperson i bestyrelsen.
 Jesper svare at det er meningen at mere arbejde skal foregå ude for
bestyrelsen med kontaktpersoner en kontakt person i bestyrelsen. Det vil
sige at hvert udvalg ved hvem kontakten i bestyrelsen er og at man kan få
det første punkt på et bestyrelsesmøde til at snakke med hele bestyrelsen
omkring eventuelle diskutioner/spekulationer i udvalget. Det er
bestyrelsen der nedsætter et udvalg, og det er også bestyrelsen der
opløser et udvalg. Men vi vil rigtig gerne høre fra interesserede
medlemmer til om du kunne tænke sig at være en del at et udvalg og
derved foreslå bestyrelsen at oprette sådanne et udvalg.
Der skal lavet en form for stamtræ for udvalgene så man kan se hvem der
høre til hvilke udvalg og hvilken kontaktperson der er i de enkelte udvalg.
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Forsamlingen synes godt om initativet og blandt andet asger tilbyder sine
krafter i klubhus udvalget.
Havnebestyrelsen
 Kaj Aagaard spørger undrende til at VROK har en plads i havnebestyrelsen men
ikke benytter sig af den. Hvis vi i VROK vil præge nordhavnens udvikling er vi nød
til at have en stemme med der også, så er det ærgerligt at vi ikke benytter os af
den.
 Christan svare at han har efterspurgt til medlemsmøder(augustmødet) om
der var nogle interesserede der kunne tænke sig at være med i sådanne
en bestyrelse. Ingen meldte sig og derfor tog han tjansen, men efter nogle
møder indså han at vores stemme i den bestyrelse ikke blev regnet for
andet and et lille bjæf da økonomien handlede om havne i hele
kommunen. Derfor ville han hellere bruge tiden i VROK frem for
havnebestyrelsen. Han afslutter med at sige at hvis der skulle være nogle
som var interesseret i at deltage som repræsentant for VROK så ville hav
gerne videre give posten.
Der var flere af de tilstedeværende som synes at Kaj ville være en god
man at have med i havnebestyrelsen og dertil svare kaj at han gerne vil
tage posten i havnebestyrelsen hvos VROK’s bestyrelsen ville bakke ham
op og give deres mening tilkende ved eventuelle diktioner og samtidig
give ønsker til behandling.
Musik til stander hejsning.
 Søren Damgaard har stået for at stable en 110 års jubilæumsfest på benene,
men desværre var der ikke nok tilmeldte til at gennemføre denne. Da han aflyser
bandet siger de at det ikke gør noget for de var blevet hyret til at spille d. 12. april
til standerhejsningen. Han undre sig over at bestyrelsen ikke ville smide penge i
110 års festen, men godt kan bruge penge på band til standerhejsning.
Bestyrelsen forklare at da søren fremlagde 110 års festen i juni måned blev der
spurgt til om bestyrelsen ville give et tilskud eller dække et eventuelt underskud,
hvortil bestyrelsen siger at det ville de ikke da festen var for medlemmer,
påhæng, tidligere medlemmer og anden tilknytning til klubben nu og før.
De penge som klubben har i budgettet skulle gå til medlemmerne og ikke til folk
ude fra. Efterfølgende blev det taget op på budgetmøde at man kunne have band
til standerhejsning fordi at det for kun for medlemmerne, derfor blev budgettet sat
lidt højere til fester og andre arrangementer end det foregående års indtægt.

Jesper Andersen d. 13/03-2014
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