I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til
Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling efterår 2017
som afholdes i klubben tirsdag d. 31. oktober 2017 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
Forslag fra Rikke Giselsson vedr. nedsættelse af udvalg til formulering af rammerne for en årligt
medlemsmøde
7. Valg. Til bestyrelsen:
Formand: Ulla Stuart modtager genvalg
Sekretær: Annette Elmue modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Sascha Nicolajsen modtager 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

Islands Brygge 01.10.2017

Forslag til Generalforsamlingen i Sundby Kajakklub 31. oktober 2017
fra Rikke Giselsson
Jeg vil gerne foreslå, at generalforsamlingen støtter op om, at der nedsættes et udvalg, der
arbejder på at formulere rammerne for et årligt medlemsmøde i Sundby Kajakklub.
Jeg mener, der ligger en værdi i et årligt medlemsmøde, fordi der her kunne være et formelt rum
for samtaler, dialog og workshops mellem medlemmer og mellem medlemmer og bestyrelse
omkring forskellige temaer, der berører klublivet i Sundby Kajakklub. Formen for et sådant
medlemsmøde skal have mulighed for at være markant anderledes end
generalforsamlingsformatet, der ikke helt rummer pladsen til en god og undersøgende dialog
mellem medlemmer. Og denne dialog synes jeg er vigtigt. Jeg vil dog understrege, at jeg også
mener, at generalforsamlingen er vigtig for en klub/forening.
Et sådant medlemsmøde kunne med fordel erstatte den ene af de årlige generalforsamlinger i
klubben. Hvis den ene generalforsamling skal sløjfes fremover, har det indflydelse på klubbens
love og den demokratiske struktur, blandt andet fordi en beslutningsdygtig forsamling således ville
blive fjernet, og der ville dermed blive lavet om på medlemmernes mulighed for at øve indflydelse
samt på processen omkring fx valg til bestyrelse.
Derfor skal rammerne for en struktur med én generalforsamling og ét medlemsmøde årligt i
Sundby Kajakklub tænkes godt igennem. Det er intentionen med dette forslag at lægge op til en
åben proces, hvor en arbejdsgruppe altså bruger god tid på at tænke et egentligt forslag igennem,
som en kommende generalforsamling så skal tage stilling til. Det er ligeledes intentionen at støtte
op om en generel udvikling af klubbens demokrati med fokus på engagement og rum for
udveksling af holdninger og idéer.
Som tillæg vil jeg foreslå, at generalforsamlingen bakker op om, at arbejdsgruppen – for at
understrege en åben og inddragende proces - er primus motor i forhold til en klubaften under fx
temaet ”Medlemsdemokrati”, hvor forskellige medlemmers forskellige perspektiver på blandt
andet idéen med medlemsmødet og konsekvenserne heraf og muligheder heri kan bringes frem
og samtales om.

