
I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til 
  

Sundby Kajakklubs ordinære 
generalforsamling efterår 2015 

  
som afholdes i klubben tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 19.00 

  
Dagsorden: 

  
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 
3. Formandens beretning 
4. Oversigt over økonomi 
5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år 
6. Indkomne forslag 
 Bestyrelsen fremlægger forslag til model for udlån af klubben til 
 private arrangementer 
7. Valg. Til bestyrelsen: 
  Formand: Ulla Stuart modtager genvalg 
  Sekretær: Annette Elmue modtager genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Maja Kristiansen modtager ikke genvalg 
8. Vintersæsonens program 
9. Eventuelt 

  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til 

bestyrelsen og opslås i klubben i dens fulde ordlyd, senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 

  
Lovændringsforslag, der skal fremgå af dagsordenen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

  
Medlemmerne har kun stemmeret ved personligt fremmøde. 

  
Vel mødt 

/bestyrelsen 
 



Generalforsamling som 
oktoberfest??? 

Til efterårets generalforsamling har vi ikke tænkt os at gøre helt ”som vi plejer”. 

 

Vi sætter derfor lidt oktoberfest-stemning på programmet og serverer fadøl og saltkringler (men der 
vil også være lidt kage og småkager). 

 

Generalforsamlingen indeholder selvfølgelig de lovpligtige punkter (se særskilt indkaldelse), men fra 
bestyrelsens side vil vi gerne gøre lidt ekstra ud af følgende: 

Udlån af klub til private arrangementer 

Bestyrelsen fremlægger et forslag til en model for udlån af klubben til medlemmers private 
arrangementer. Vi vil gerne høre din mening om ideen og vores konkrete forslag. 

Vinterens program 

Skal vi bare sige at vi gør det sædvanlig, eller skal vi finde på 
sjove/spændende/udfordrende/aktive/lærerige aktiviteter og arrangementer som giver liv i klubben 

i den kolde vinter? 

 

Af hensyn til indkøb af øl og saltkringler, vil vi gerne vide om du kommer. Giv derfor besked til en fra 
bestyrelsen eller svar på invitationen på klubbens Facebook-side. 


