
Ordinær	  generalforsamling	  i	  Hvidovre	  Kajakklub	  2018	  
	  
Hermed	  indkaldes	  der	  til	  generalforsamling	  i	  Hvidovre	  Kajakklub	  onsdag	  den	  31.	  oktober	  2018,	  kl.	  
18.00	  i	  klubstuen.	  Klubben	  vil	  i	  den	  sammenhæng	  invitere	  på	  lidt	  lækkert	  at	  spise.	  
	  
Dagsorden	  ifølge	  Love	  for	  HvK	  §15	  vil	  være:	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  	  
	  

2. Valg	  af	  to	  stemmetællere	  	  
	  

3. Handicap	  –	  Årets	  resultater	  og	  overlevering	  af	  vandrepokal	  v.	  Johnny	  Mossin	  
	  

4. Formanden	  aflægger	  beretning	  	  
	  

5. Kassereren	  forelægger	  det	  reviderede	  regnskab	  for	  foregående	  sæson,	  og	  afgiver	  
regnskabsoversigt	  for	  den	  indeværende	  sæson	  (regnskab	  for	  2017	  og	  budget	  for	  2019	  vedlagt)	  	  

	  
6. Beretninger	  fra	  udvalg	  +	  ”husmanden	  har	  ordet”	  	  

	  
7. Indskud,	  kontingent	  og	  gebyr	  fastsættes	  for	  det	  kommende	  kalenderår	  

Bestyrelsen	  foreslår	  ingen	  ændringer	  
	  

8. Valg	  af	  bestyrelse	  (jvf.	  vedtægtsændringer	  besluttet	  v.	  generalforsamling	  2016.	  (Se	  link	  
nederst	  på	  dagsorden)	  

	  
For	  2	  år:	  

• Formand	  –	  Johanna	  Nielsen	  modtager	  ikke	  genvalg	  (bestyrelsen	  foreslår	  Chris	  Lander)	  	  
• Bestyrelsesmedlem	  2	  –	  Søren	  Sibbersen	  modtager	  genvalg	  	  
• Bestyrelsesmedlem	  3	  –	  Bo	  Sørensen	  modtager	  genvalg	  	  
• Bestyrelsesmedlem	  4	  –	  Marianne	  Petersen	  modtager	  genvalg	  	  

	  
Katja	  Olsen,	  Inge	  Ribers	  og	  Ulla	  Boyhus	  er	  ikke	  på	  valg	  i	  år.	  
	  

I	  forbindelse	  med	  generalforsamlingen	  skal	  der	  blandt	  medlemmerne	  af	  den	  nyvalgte	  bestyrelse	  
være	  én,	  der	  påtager	  sig	  posten	  som	  formand	  for	  skiudvalget,	  og	  én,	  som	  påtager	  sig	  at	  være	  
kontaktperson	  til	  festudvalget.	  Blandt	  deltagerne	  på	  generalforsamlingen	  skal	  der	  vælges	  en	  
person,	  som	  påtager	  sig	  posten	  som	  formand	  for	  et	  bådudvalg.	  	  
	  
9. Valg	  af	  en	  revisor	  	  

	  
10. Fremtidig	  virksomhed	  	  

	  
	  
Eventuelt	  

	  
	  
STANDERSTRYGNING	  
	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  vanen	  tro	  at	  se	  rigtig	  mange	  af	  jer	  til	  generalforsamlingen.	  
	  
	  
Links	  til	  klubbens	  love,	  regler	  og	  vedtægter:	  https://docs.google.com/document/d/1WM_jT7lvv84GPaHoi3gGR-‐
TTkoiWdf5BtE03ns1i6cE/edit	  
	  
 



	  


