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! Vigtig meddelelse – Udsættelse af ordinær generalforsamling
Vore vedtægter foreskriver, at vores årlige generalforsamlingen skal afholdes i februar. På grund af Covid-19
forsamlingsrestriktionerne anser vi dette for umuligt, derfor har bestyrelsen besluttet at udskyde
generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil som foreskrevet blive indkaldt med mindst 3 ugers varsel så snart vi får
myndighedernes accept til at mødes igen.
På forventet efterbevilling, vi håber generalforsamlingen senere vil støtte os i denne beslutning, har bestyrelsen
bestemt at kontingenterne for 2021 forbliver uændrede.
Bestyrelsen fortsætter sine pligter indtil næste ordinære generalforsamling kan afholdes.
Klubkontingenter 2021:
• Ungdomsmedlemskab kr. 400,- pr. år (op til 25 år)
• Senior medlemskab kr. 900,- pr. år (fra 25 år og op)
• Familie medlemskab kr. 1700,- pr. år (familier og deres børn op til 25 år)
• Passivt medlem kr. 150,- pr. år
• Frigivelseskursus kajak kr. 850,• Nøglegebyr kr. 150,- pr. nøgle - engangsgebyr ved udlevering af klubnøgle
Helårligt – inden den 15. april.
Halvårligt – første rate (50%) inden 15. april og anden rate (50%) inden 15. august – Der udsendes ikke girokort
Er der plads, kan klubben opbevare aktive medlemmers kajakker for kr. 100,- årligt
Ved betaling kan følgende bruges (husk opgiv navn og årsag ved overførsel)
MobilePay: 40 34 19 90 (Villy Hansen)
Bankkonto i Middelfart Sparekasse: 0755 3230147697
Aflysning af vintertur
Af samme grund afholder vi ikke vores traditionelle vintertur.
Arbejde for fællesskabet
I december skaffede Hans K 4 tons fyld til vedligeholdelse af vores vej. Bent og Jørgen er startet på vedligeholdelse af
klubbens kajakker. Søren, Jørgen og Poul har tilsluttet køkkenafløbet til kloaktilslutningen ved toiletterne (det gav lidt
støv, hvilket kan ses på ”visse” overflader!), samt fik lavet et dræn fra kajakvaskepladsen med udløb ved kajakbroen.
Annette og Michael har gennemgået årsregnskabet, og godkendt det.
De forventede onsdagsarbejdsdage udsættes også. Vi laver små arbejdshold hvor vi mødes et par stykker og laver
aftalt (nødvendigt) arbejde.
LIP støtter vort ungdomsarbejde
LIP’s ungdomsfond har støttet klubben med kr. 14.000 til en ny kajak til ungdomsholdet. Det er et
privilegium at leve i et lokalsamfund hvor de store støtter de små. Overrækkelsen skete virtuel den
20. januar, med Andreas som klubbens repræsentant. Klubben takker for støtten.
Brugt kaffemaskine
For vores andel af arbejdet med Nordea-fondens HER BOR VI projekt i Føns, har Beboerforeningen givet
os mulighed for at modtage en brugt kaffemaskine. Den kommer til klubben i starten af februar.
Vi håber den vil klare mange kopper til glade medlemmer i den kommende sæson. Tak for den.
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