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Generalforsamling
Søndag d. 19. marts kl. 14-16
Så er det snart tid til at udfolde klubbens demokrati.

Det er selvfølgelig muligt at stille op til de ledige poster på selve generalforsamlingen.

Dagsordenen følger vedtægterne som vedhæftes.

Vil nogen bage, så giv Kirsten besked.

Bestyrelsen ser gerne en massiv deltagelse, så
vi kan få valgt ordstyrer og referent –deltagere
til at høre på Kirsten fremlægge bestyrelsens
beretning for året der gik, og på, at Kim redegører for regnskabet og budget 2017, som omdeles på mødet. Interesserede kan få det fremsendt
ved henvendelse til Kim.
Der bliver naturligvis rig mulighed for at kommentere og debattere det hele.
Hvis I har nogle forslag til klubbens drift, så
kom frem med dem. Mail det til én fra bestyrelsen 14 dage før, dvs. senest søndag d. 5. marts.
Bestyrelsen har igen finpudset vedtægterne, så
det er præciseret, at frigivne børn/unge mellem
14-25 år, kontingentmæssigt dækkes af en aktiv
forældres kontingent.
Endvidere præciseres støttemedlemmers status
ift. valgbarhed og stemmeafgivelse på generalforsamlinger og aktive medlemmers rettigheder.
Til sidst en rettelse, hvor der henvises til de
rigtige paragraffer omkring stemmeafgivelse
ifm. vedtægtsændringer og ifm. opløsning af
klubben.
De gældende vedtægter vedhæftes denne Pagaj
og bestyrelsens ændringsforslag er indskrevet
med rødt.
Så skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.
Vores formand Kirsten er ikke på valg i år, men
det er Niels(næstformand) og Kim(kasserer).
Niels vil gerne stille op til endnu 2 år. Kim ønsker at stoppe kassererjobbet.
Der skal også vælges 2 suppleanter. De 2 poster
varetages nu af Hans og Thomas.
Og der skal vælges 2 revisorer, som pt. er Renè
og Claus.

Forsamlingen afsluttes med punktet eventuelt.

Svømning og Kajaktræning
Der lukket i svømmehallen uge 7, så mandag d.
13. februar er der ingen svømning.
Lørdag d. 25. februar kl. 15-18 er der kajaktræning sammen med Rønne Roklub.
Tilmelding til nielskajak@gmail.com, så vi ved
hvor mange kajakker vi skal ta med.
Og sidste chance for at træne redningsøvelser
og andet sjov i det varme vand bliver søndag d.
2. april – samme tid.

URD

Kalender 2017
Januar
Mandage
d.2-9-16-23-30.
Tir. d. 17.
Februar
Mandage
d.6-20-27.
Lørdag d. 25.
Tirsdag d. 28.
Marts
Mandage
d. 6-13-20-27.
Tirsdag d. 7.
Lørdag d. 11.
Søndag d. 19.
April
Mandage
d.3-24.
Søndag d. 2.
Lørdag d. 22.
Lørdag d. 29.
Søndag d. 30.
December
Lørdag d. 2.

Svømning kl. 19-20
Best. Møde kl 16
Svømning
Kajaktræning kl.15-18
Info aften kl.19 for
Svællinger.
Svømning
Havnemøde RRK kl. 19
Åbent Hus NKK kl. 12-15
Generalforsamling i klubben
Kl. 14-16
Svømning. Svællinger
svømmeprøve
Kajaktræning kl. 15-18
Standerhejsning kl. 14
Svællinger vandtilvænning
Svællinger i ll. Stenbrudssø
Julefrokost i NKK kl.17 

Ændringer i kalenderen mailes ud.

En varm hilsen fra Bestyrelsen

Urd og havet har udjævnet hele kysten og
lukket vores hul ned til broen.

