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Referat fra årsmøde 2012, afholdt 27. marts 2012. 
 
Deltagere: 
Mariann Roland  MR 
Inge-Lise Stenum  ILS 
Jon Trier Skakke  JTS 
Rune Ulrik Madsen  RUM 
Jørgen Juul   JJ 
Niels Højgaard Pedersen (pr.tlf.) NHP 
Anne Bøgh Andersen (referent) ABA 

 
Dagsorden: 
 
Pkt. 1 

- Det skønnedes ikke at være nødvendigt med en dirigent 
 
Pkt. 2 

- ABA valgtes som referent 
Pkt. 3 

- Foreningen har som vanligt holdt en fælles kajakrengøringsdag. 

- Der er tilmeldt 5 nye A-medlemmer siden sidste årsmøde, hvoraf den ene også er tilmeldt 
som B-medlem. 

- I starten af sidste års sæson, var et nyt medlem to gange ude for, at trods booking på vores 
hjemmeside, var alle 4 kajakker væk, da hun kom ned for at bruge dem. ABA sendte en 
mail rundt for at indskærpe at kajakker bedes booket via foreningens bookingsystem på 
www.mtbhallen.dk. Dette bringes i venlig erindring.  

 
Pkt. 4 

- Niels Højgaard Pedersen, foreningens kasserer, fremlagde årsregnskabet, der blev 
enstemmigt vedtaget. Der vedhæftes en revideret udgave, da der var indsneget en lille fejl i 
den udgave af regnskabet, der blev udsendt sammen med dagsordenen. 

- Et af foreningens medlemmer har ved en fejltagelse indbetalt for lidt i indmeldelsesgebyr. 
Det manglende beløb bliver indbetalt. Fejltagelsen skyldes sandsynligvis forkert oplyste 
beløb fra ABA. 

- NHP bad om at der blev lavet en revision af regnskabet, da han mente det var korrekt 
henset til kassebeholdningens størrelse. MR meldte sig til at udføre revisionen.  

 
Pkt. 5 

- Grundet den gode likviditet igen i år, blev det besluttet at fortsætte med kontingentfrihed for 
både A- og B-medlemmer.  
 

 
Pkt. 6 

- Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
o Formand – Anne Bøgh Andersen 
o Næstformand – Jon Trier Skakke 
o Kasserer – Niels Højgaard Pedersen 

 
Pkt. 7 

- Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
 

http://www.mtbhallen.dk/
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Pkt. 8 

- Foreningens kassebeholdning er væsentlig større end de 12.000/15.000 kr., som det hidtil 
har været ønsket at have som reserve i tilfælde af uheld med en eller to af kajakkerne.  

o Mulighed A: Tilbagebetaling af nogle af pengene til medlemmerne.  
o Mulighed B: Investering i nyt materiel for de overskydende penge. Der var enighed 

blandt mødedeltagerne om at arbejde med denne løsning. Forslaget lyder på 
indkøb af 2 nye turkajakker, der er smallere og hurtigere end de nuværende, men 
stadig af robust støbning. Det vil bringe det samlede antal op på 6 styk. Hvis det ved 
den kommende sæsons afslutning viser sig, at der ikke er behov for så mange, vil 
der blive afholdt auktion over 1 eller 2 af de gamle kajakker blandt foreningens 
medlemmer. Der blev nedsat et udvalg bestående af RUM og JJ, der vil undersøge 
mulighederne og fremlægge et forslag for bestyrelsen, hvorefter det vil blive 
rundsendt til alle medlemmer til høring. RUM og JJ vil samtidig undersøge 
mulighederne for udskiftning af sæderne i de eksisterende kajakker til en type, der 
giver mere rygstøtte. 

Mulighed B (køb af nye kajakker) iværksættes, hvis bestyrelsen ikke har modtaget nogen 
skriftlige indsigelser inden den 11. april 2012.  

 


