Generalforsamling Marselisborg Kajak Club
Den 28. januar 2019 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for 2018.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018 og status pr. 31/12 2018 til godkendelse.
Revideret regnskab er vedlagt den udsendte dagsorden og har jf. vedtægterne ligget til gennemsyn
i klubhuset i mindst én uge før generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budgetforslag til diskussion og godkendelse.
Bestyrelsens forslag til budget for 2019 er vedlagt den udsendte dagsorden.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent for seniorer hæves med 100 kr., mens øvrige
kontingenter fastholdes uændret. Det vil give følgende kontingenter for 2019:
o Senior (19 år og derover): 1.400 kr.
o Senior (19 år og derover), der tillige ønsker adgang til Brabrand: 1.600 kr. (= MKC 1.400 kr.
& Brabrand 200 kr.)
o Junior (13 - 18 år): 700 kr.
o Junior (13 - 18 år), der tillige ønsker adgang til Brabrand: 800 kr. (= MKC 700 kr. & Brabrand
100 kr.)
o Børn ifølge med voksne medlemmer (8 - 12 år): 300 kr.
o Begynder, forår (uanset alder): 1.800,- (= 900 kr. for instruktion & 900 kr. kontingent for det
første år)
o Evt. begynder, sensommer (uanset alder): 1.400 kr. (= 900 kr. for instruktion & 500 kr. i
kontingent for det første år)
o Passivt medlemskab (uanset alder): 250 kr.
o Nøgle engangsgebyr klubnøgle (brik): 100 kr.
o Gebyr for genoptagelse samt genåbning af nøgle efter tvangsudmeldelse på grund af
restance eller andet: 300 kr.
Kontingentet gælder en hel sæson og opkræves hvert år pr. 1. april.
Til orientering koster nøgle til Brabrand Rostation pt. et engangsgebyr på 150 kr. Gebyret
fastsættes og opkræves direkte af Brabrand Brugerudvalg.
6. Behandling af indkomne forslag.
a. Jim Jensen foreslår: At der indføres to rengøringsdage om året, én i foråret som nu, og én
weekenden efter standerstrygningen.
Begrundelse: At huset bliver holdt pænt hele tiden.
b. Bestyrelsen foreslår: At der indføres en tvungen rengøringsordning, hvor alle medlemmer
får tildelt opgaver, som de skal udføre i fastsatte uger efter en udmeldt plan.

Begrundelse: Der er for mange praktiske opgaver, der ikke bliver løst med den nuværende
frivillige ordning. Der er også for mange, der ikke yder et bidrag til fællesskabet.
c. Jim Jensen foreslår: At der bliver lavet en gruppe, som får til opgave at få lavet en
gennemgående liste med fejl og mangler i klubhuset, hvad det vil koste at udbedre/
forbedre, enten ved hjælp af interne håndværkere eller ude fra.
Begrundelse: Huset er efterhånden 20 år gammelt. Meget bliver repareret løbende, men
det ville være en god ide med en gruppe til løbende opfølgning. Det kunne eks. være
vinduer, tag, kloak osv. Det kunne afhængig af hvor omfattende det var, være en 5 års plan.
d. Jim Jensen foreslår: At der bliver lavet en 5 års plan for løbende vedligeholdelse af
klubhuset.
(samme begrundelse som c)
e. Steen Jørgensen foreslår: At klubben køber nogle få delbare kulfiberpagajer.
Begrundelse: Det vil give medlemmerne mulighed for at afprøve andre typer pagajer, så
den enkelte bedre selv kan købe den type pagaj, der passer bedst.
7. Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år).
Der skal i 2019 vælges formand (vælges for to år). Jette Bach er på valg, og hun modtager genvalg.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der skal i 2019 vælges to menige medlemmer af bestyrelsen (vælges for to år). På valg er Steen
Jørgensen (modtager genvalg) og Birgitte Ranfelt (modtager ikke genvalg).
Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen (vælges for ét år). På valg er Andreas
Guldmann Sørensen og Christian Sodemann.
Jf. vedtægterne foretages valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i én og samme
valgrunde. Der må kun anføres op til to navne på stemmesedlen. De opnåede stemmetal afgør om
de opstillede kandidater vælges ind som enten bestyrelsesmedlem, eller som hhv. 1. eller 2.
suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor er kun på valg hvert andet år, og skal ikke vælges i 2019.
Der skal vælges en revisorsuppleant (vælges for ét år). På valg er Max Maxen.
10. Eventuelt.
Under punktet kan drøftes alle forhold, men der kan ikke træffes beslutninger.

