Referat fra SOK-generalforsamling mandag, 26. februar 2018
kl. 13.00
a) Valg af dirigent
Erik A. valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt
tidsmæssigt i orden svarende til vedtægterne.
b) Bestyrelsens beretning
Jørgen C. aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. 2017 har været et rigtig godt år
med mange aktiviteter og stort fremmøde om mandagen, både på vandet og til den
efterfølgende frokost. SOK er en støtteforening for Odense Kajakklub, og det har i
2017 været udført i form at mange praktiske opgaver. Der har været følgende
aktiviteter:
- Sommerfest 22. maj
- Mandagsevent 26. juni
- Tur til Tønder og Vidåen 19. og 20. august
- Julefrokost 27. november
Stort fremmøde og god stemning til alle aktiviteter.
SOK's medlemer er heldigvis sunde og raske, og der har i 2017 kun været uddelt en
present fra gavekassen.
I 2018 er der foreløbig planlagt et besøg i Odense Roklub torsdag 12. april kl. 12.00
samt den traditionsrige tur til Tønder 18. og 19. august.
Stor tak til alle SOK medlemmer for hjælp af enhver art i 2017!
Beretningen godkendt.
Beretningen kan i sin helhed ses på hjemmesiden sok-kajak.dk
c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Johannes fremlagde regnskabet for 2017. Resultatet viser et overskud på kr. 108,97
Største udgiftspost er julefrokosten, hvor kuvertprisen stort set svaret til kontingentet.
Første år var hjemmesiden gratis, i 2017 var prisen kr. 804,- Der har indtil videre
været 18.000 besøg på hjemmesiden sok-kajak.dk
Regnskabet blev godkendt.

d) Kontingentfastsættelse for 2019, bestyrelsen foreslår uændret kr. 125,e) Indkomne forslag
- Forslag fra Inge Marie om kontingentforhøjelse til kr. 150,- begrundet med, at det er
nødvendigt at skabe større råderum for festudvalg.
- Forslag fra bestyrelsen vedr. fastsættelse af beløb til årets medlemsaktiviteter
(vedtægterne § 5 pkt. f) ændres til: ”Det tilstræbes, at udgifterne til
medlemsaktiviteter begrænses således, at der altid er en saldo på mindst kr. 10.000
ved årets udgang”
Drøftelse af brugerbetaling og begrænset økonomisk ramme for fx julefrokost samt
SOK's økonomiske, likvide råderum.
Konklusion:
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent for 2019 på kr. 125,- blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag til begrænsning af beløb til årets medlemsaktiviteter blev
nedstemt. Vedtægternes § 5 pkt. f er således uændret.
f) Fastsættelse af beløb til årets medlemsaktiviteter
I budgettet for 2018 sættes beløbet til kr. 10.000,Der kan suppleres med brugerbetaling. Festudvalg fremlægger budget for aktiviteten.
g) Valg til bestyrelsen
Børge V. ønsker ikke genvalg.
Jørgen C., modtager genvalg. Genvalgt.
Annette M. foreslås som kandidat til bestyrelsen. Valgt
Suppleant Finn R., modtager genvalg. Genvalgt.
h) Valg af to revisorer
Erik A. og Anders S. modtager genvalg. Genvalgt.
i) Eventuelt
- Bliver der sommerfest i 2018?
Mette M. trækker sig om arrangør, men er gerne konsulent.
Karen S. foreslår et mandagsevent med en længere kajaktur, medbragt frokost
indtages undervejs, og dagen afsluttes med spisning hjemme i klubhuset.
Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden, inden der blev udråbt et leve for
SOK.

Referent: Inge Marie

