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Generalforsamling
Onsdag d.13. marts 2013 kl.19.30

Referat

Mindst 22 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, der - som noget nyt blev afholdt en hverdagsaften.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Torkil
Referent: Torben
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
2. Formandens beretning, Martin Frøland

Martin vægt på det gode samarbejde der havde været i bestyrelsen. En af
ambitionerne for 2012 havde været uddelegering. Ganske vist er der ikke nogle
egentlige udvalg i NOVA, men Martin fremhævede den fortsatte brug af
“ressourcepersoner”, som enten tager faste opgaver eller ad-hoc opgaver og nævnte i
den forbindelse et udpluk af de mange aktiviteter, lige fra film- og temaaftener,
musikaftener, kajakreparationer, TCB, hjemmesiden, Facebook-gruppen, baren,
rostatistikken, reparationer i klubstuen, ophængning af projektor osv. Et tiltag som
havde skilt sig lidt ud var det godt besøgte børnetræf som Morten Albertsen har
arrangeret.
Samarbejde om fælles mål havde været en vigtig ledetråd for bestyrelsens arbejde i
2012. Og det kulminerede med en “inspirationsdag”, som bestyrelsen holdt den 19.
januar. Inspirationsdagen havde til formål, at formulere nogle visioner og ideer samt
at sætte ord på NOVA’s udvikling på kort og mellemlang sigt - herunder nogle
praktiske tiltag, der kunne igangsættes allerede i år.
Noget af det første, der er blevet sat i gang, er en forenkling af begynderforløbet
(som også er beskrevet på NOVA’s hjemmeside). Derudover vil bestyrelsen gerne
igangsætte nogle tiltag for at fastholde medlemmerne, ligesom vi i 2013 og 2014 skal
arbejde med NOVA’s in- og eksterne kommunikation og synlighed, både på web og
Facebook.
Martin mindede også om, at det er i år at NOVA fylder 90 år, og det fejres lørdag den
8. juni med en fest. Kisser og Mette vil prøve at samle et festudvalg.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation

3. Kassereren aflagde regnskab for 2012, Steen Thøgersen
Regnskabet var fremlagt med revisorpåtegning om at ”Årsrapporten (red: giver) et
retvisende billede af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31.
december 2012”.
Steen gennemgik regnskabet støttet af nogle illustrative slides.
Regnskabet blev godkendt med akklamation
4. Fastsættelse af kontingent for 2014, Martin Frøland
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2014
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Vedtaget med 21 for og en undlader at stemme
5. Indkomne forslag
Jacob Schrøder: Indkøb af to Sup-boards - pris ca. 7-9.000 pr stk. inklusive pagaj mv.
Jacob motiverede sig forslag. Martin udtalte på bestyrelsens vegne, at det er
spændende forslag, men at NOVA gerne vil holde sig til de nuværende kajaktyper.
Der var enighed om, at det vil være interessant at få nogle leverandører til at stille
op til en introduktion her i klubben, så medlemmerne kan prøve dem få et praktisk
grundlag til at træffe en endelig beslutning ud fra. (Jacob holder tov)
6. Valg af næstformand
Torben Blankholm blev genvalgt
7. Valg af kasserer
Steen Thøgersen blev genvalgt
8. Valg af bestyrelsesmedlem
Mette Berner Christensen blev genvalgt
9. Valg af 2 revisorer
Morten Have blev genvalgt (for to år)
Anders Finn Jørgensen blev valgt for et år - da Søren Bagger valgte at gå af uden for
tur.
10. Fødselsdagsfonden aflægger beretning og regnskab, Leif Holton
Leif fortalte at der er 6.000 på fondens konto. På et spørgsmål svarede han, at
Fødselsdagsfonden er oprettet, for at ubemidlede medlemmer kan søge tilskud, hvis
de får skader på roudstyret.
Leif glædede sig over at der blev lagt op til samarbejde med jubilæumsudvalget om
den forestående runde fødselsdag/jubilæum.
11. Valg til Fødselsdagsfonden
Sten Larsen og Leif Holton blev genvalgt
12. Evt.
 Morten Albertesen: Kan baren få et kontonummer, så man eventuelt kan overføre
penge til med sin mobil, når man ikke har kontanter med.
Svar: Baren har en konto. Jesper spørges om det vil kunne lade sig gøre.
 Anders Finn Jørgensen vil gerne lave et havkajakkursus i foråret og vil gerne have
flere til med til at arrangere? Torkil har et tilsvarende projekt. De to projekter kan
oplagt koordineres.
 Der blev spurgt til overgangen fra det gamle medlemssystem og deraf delvist
manglende Betalingsservice-udsendelse.
 Antallet af ansøgere til begynderinstruktion: ca. 25
Formanden takkede forsamlingen og dirigenten

Formand Martin Frøland

Referent Torben Blankholm
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