
Generalforsamling d. 26. april 2012 i Bildsø Kolonien, Bildsø skov. 

 

I generalforsamlingen deltog 26 medlemmer. 

Formanden bød velkommen. 

Dansk Kano og kajakforbund v. Malene Hjort præsenterede Dansk kano og Kajakforbund og 
dennes aktiviteter. 

Derefter gik generalforsamlingen i gang. 

1. Valg af dirigent og referent. 

Erik Becker blev valgt som dirigent og Irene Rasmussen blev valgt som referent. 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet i henhold til foreningens 
vedtægter. Generalforsamlingen blev dermed erklæret for gældende. 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden. 

Foreningen har nået meget i 2011 og har mange planer endnu. 

Sæsonen startede d. 01. maj 2011 med indvielse af 3 sheltere d. 08. maj. 

Kajakkurser blev afholdt med 4 kurser i alt i løbet af 2011. 

11 søndage var der træning med Karen Tengberg og Simone Gorju. I sommeren 2012 vil det være 
Karen Tengberg og Lis Brøndsted, der træner med medlemmerne hver 2. søndag.  

Der blev afholdt Qi Gong 10 gange v. Claus Gylling. Claus er stoppet som instruktør, derfor vil der i 
sommeren 2012 være Tai Chi v. Ingrid Bitten Sylvest. 

Udlån af kajakker har været poulært i 2011. Desværre har det vist sig, at ikke medlemmer har 
benyttet sig af at låne foreningens kajakker. Dette forsøges imødegået ved at ændre kode på låsen 
til kajakkerne. 

Medlemmerne opfordres til at tegne et års abonnement til kr. 300, fremfor at betale kr. 50 pr. 
gang, for lån af en kajak. 

Zumba er taget af plakaten, det er for usikkert i det danske sommervejr. 

Den traditionelle grillaften blev ikke afviklet i 2011 pga. det dårlige vejr. 

I 2012 vil der blive sejlet i kajak hver torsdag aften. Sidste års forsøg med en sms-kæde, når det var 
vejr til at sejle, fungerede ikke så godt. 

Frilufts idrætsmærket blev erhvervet af 12 personer, en tilbagegang på 2 personer i forhold til 
2011. Aktiv Natur Velvære har fået frie hænder til at udvikle vores eget idrætsmærke – Aktiv Natur 
Idrætsmærket. 



Året kajak- og gåtur gik i 2011 til Hallebyåen. 

D. 20. november afholdtes julemotion, der traditionen tro bestod af en guidet tur gennem skoven 
v. Annli. 

Forenings foldere blev delt ud d. 01. april – 2.500 i alt. 

Gå – cykeltur på fodsporet i Slagelse blev afviklet d. 22. april med deltagelse af 18 medlemmer. 

Medlemstallet er i 2011 optalt til i alt 137 betalende medlemmer. 

Foreningen er overgået til Edb-system i samarbejde med DGI. Dette system (Conventus) giver 
problemer i forhold til at sende referater ud. Bestyrelsen har spurgt medlemmerne om 
tilgængeligheden, da flere mails kommer retur i systemet. Bestyrelsen arbejder på at løse 
problemet. 

Campingpladsen og kolonien har skiftet forpagtere. Foreningen ser frem til et positivt samarbejde. 

2 bestyrelsesmedlemmer er blevet interviewet omkring reetablering af Tude å området med 
vandrestier osv. Alt sammen for EU-midler. 

Slagelse har forespurgt foreningen om vi vil deltage i en Vandrefestival i perioden 17. august til 09. 
september. 

 En stor tak til tjenstvillige medlemmer. 

Der kom forslag om, at generalforsamlingen blev afholdt med varme i lokalet. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet viser et overskud i 2011 på kr. 1.328,20 kr. Der har været udgifter for kr. 110.141,50 
og indtægter på kr. 111.469. 

Foreningen har en kassebeholdning på kr. 18.4745,67 og en egenkapital på kr. 18.475,67. 

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke forsalg til behandling. 

5. Forelæggelse af budget 2012 til orientering. 

Budgettet tager udgangspunkt i 150 betalende medlemmer. Der budgetlægges med et overskud 
på kr. 4.082. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev godkendt. 

6. Valg af formand til bestyrelsen. 

Sven Heiner blev valgt. 



7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Kirsten Nielsen og Jens Juul-Olsen blev valgt. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Niels Hertel og Vivi Jensen blev valgt. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Erik Becker blev valgt til revisor og Leif Sachmann blev valgt til revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

Der blev rejst spørgsmål om effekten af foreningens brochurer sat i relation til det store arbejde, 
der er med at dele dem ud. 

Markedsføring kunne evt. ske via postkort med oplysning om hjemmeside og e-mail-adresse. 

Annoncering kan tillige ske gennem ”2 sogne”. 

Foreningens løbetøj kan stadig købes hos Ole. Klubdragten koster kr. 350, løbebluse kr. 100 og 
bomulds T-shirt koster kr. 65. 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

Referat  

Irene Rasmussen  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


