Referat fra SOK.s generalforsamling den 17 feb. 2020
Dagsorden:
A Valg af dirigent og rederent.
Dirigent: Klaus Møller.
Referent: Finn Reifling.
B Bestyrelsens beretning:
Jørgen Carlsen aflagde beretning.
Nogenlunde samme aktivitetsniveau som sidste år
8/4 lysbilleder og foredrag fra Svalbard ved John Bern
13/5 hvor vi havde genbesøg af seniorerne i Odense roklub – fint vejr så vi også kunne sidde
udenfor.
24/6 sommerevent med rotur med kaffe på Vigelsø og efterfølgende frokost i Klintebjerg. Grillmad
ved klubben om aftenen. Tak til Karen, Anne Marie,Annette og Ruth.
17. og 18/8 Tur til Vidåen med overnatning i Tønder og aftenspisning i roklubben med dejlig mad
fra Kvickly. Turen gik uden problemer.
4/11 foredrag og billeder fra Grønland, hvor Bo Becher fortalte levende om sine år som tandlæge
der.
25/11 julefrokost med hjemmelavet buffet af Ruth, Nana,Inger,Marianne og 2 gange Lotte. Stor
ros.
Sok har forestået isættelse af døre i gavlene i bådhuset. Herved spares der store udgifter til
hængelåse.
Et mangeårigt medlem af Sok Peter Mortensen – kaldet Pemo - er afgået ved døden i år.
Planlagte projekter og arrangementer:
Flydebro med bøjle
11/5 Munkebo roklub med tur på Kertinge Nord.
6 – 7/6 Helnæs
22/6 sommerevent
22-23/8 Tønder/Vidåen.
Beretning godkendt.
C Kassereren fremlægger der reviderede regnskab:
Overskud på kr. 646,55
Indestående i bank kr. 16.107,11
Renskabet godkendt af revisorerne Erik Andersen og Anders Søndergård.
Beretning godkendt.
D Kontingent for 2021.
Bestyrelsen foreslår uændret kr. 125,- Vedtaget.
E Indkomne forslag;
Bestyrelsen foreslår ændring af § 2: til
Formål: Efter evne kunne støtte Odense Kajakklub, samt være samlingssted for aktive og passive
kajakroere.
Vedtaget.
Bestyrelsen foreslår ændring af § 3 til:
Medlem: Som medlem kan optages aktive og passive medlemmer af Odense Kajakklub.
Der betales ikke indmeldelsesgebyr, men et årligt kontingent bestemt på den årlige
generalforsamling.

Som tilføjelse til vedtægterne foreslog bestyrelsen udnævnelse af årets SOK. Dette forslag fik ikke
mindst ¾ af de fremmødtes stemmer, hvorfor forslaget faldt.
Ændringer af § 2 og § 3 blev vedtaget.
F Fastsættelse af beløb til årets aktiviteter:
Uændret.
G Valg til Bestyrelsen:
Jørgen Carlsen og Annette Møller genvalgt.
H Valg af 2 revisorer:
Erik Andersen og Anders Søndergård genvalgt.
I Eventuelt
Debat om evt. økonomisk støtte til udfærdigelse af den nye bro.
Forhøring om det er muligt, at SOK kan på plads på kajakklubbens hjemmeside.
Referent Finn Reifling

