
 

  
 

Referat af Nivå Vandski Klubs ordinære generalforsamling. 

Afholdt søndag den 26. januar 2020. 
 

 

Pkt. A Valg af dirigent. 

Formanden bød velkommen, Peter Langkilde blev foreslået som dirigent, og 

valgt. Dirigenten takkede for valget og, konkluderede at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne.  

 

Pkt. B Formandens beretning. 

Formanden aflagde sin beretning (se sidst i referatet). 

 

Pkt. C-D Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 

Formanden fremlagde regnskab og budget, der efter enkelte spørgsmål blev 

godkendt.  

 

Pkt. E Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog kontingentet ændret, følgende blev vedtaget. 

Jun/del 500 kr. 

Senior 900 kr. 
Familie 1300 kr. 

Passive 150 kr.  

 

Pkt. F Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Formanden fremlagde de planer der er om ændring af vedtægterne.   

 

Pkt. G Valg af formand/kasserer. 

Frederik Brinch var på valg og blev genvalgt.  

 

Pkt. H Valg af bestyrelse. 

Jan Saaek og Steen Ottesen trådte ud af bestyrelsen.  
Mathias Bering og Mehmed Hodzic stillede op og blev valgt. 

 

Pkt. I Valg af suppleanter. 

Peter Lynge ikke på valg. 

Da Mehmed Hodzic blev valgt til bestyrelsen stillede Michael Holm op og blev 

valgt. 

  

Pkt. J Valg af revisor 

Pia Højland blev enstemmigt genvalgt. 

 

Pkt. K Eventuelt 

Klubbens pædofilipolitik blev rejst i henhold til direktiv fra forbundet. 

Ingen bemærkninger. 
 

Spørgsmål om det var muligt at få nogle SUP board til klubben, som man så 

kunne leje ud til gæster. Dette er diskuteret i bestyrelsen, så de ser det ikke 

som en mulighed når klubben er åben. Bestyrelsen vil kigge videre på det i an-

dre sammenhæng. 



 

 

Der blev spurt til om man havde planer om at få banen ud da dette er et stort 

ønske. Formanden lovede at det absolut var deres hensigt og at der er lavet 

planer for, hvordan det skal gøres. Der var også tilkendegivelser fra frem-

mødte om at de gerne vil hjælpe. 
 

Der blev spurgt til om der var noget nyt om, hvornår kommunen laver broen. 

Bestyrelsen oplyste at det var der ikke, men man ville rykke kommunen for 

svar. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for 

slut. 

 

 

Formandens beretning. 

NVK Sæson 2019 

 
En sæson som var alt andet end normal 

 

Ny formand 

Ny tur-afregning 

Ny båd 

 

Mit første år som formand, spændende mange nye ting at lære og der er helt 

sikkert mere på den front.  

Som altid holdt vi standerhejsning den første Søndag i Maj, dog var der udfor-

dringer med bådene, så ingen af dem kunne sejle.  

Ligeledes var dette årsagen til at vi måtte aflyse vores Camp 

 

I slutningen af Maj, fik vi sendt den gamle båd afsted til Tyskland for ombyt-
ning til ny og vores nye båd ankom i juni. 

Vi døbte den nye båd ”June” efter June Fladborg, og passende var det også 

den mdr. den ankom i.  

 

Vi afskaffet vores Club-Net system, da det var dyrt og reparationerne var høje 

Vi indførte ”Fri-vandski” noget vi ønsker at forsætte med, da det har vist sig at 

være nemmer for medlemmerne. Dette medvirket også til vi havde dage hvor 

der var venteliste på at komme på vandet og masser aktivitet på broen ☺  

 

Vi havde nogen rigtigt gode dage på vandet, dog var vinden ikke altid med os.  

 

Jeg ser frem til en ny sæson 2020 

Hvor vi får sol og flere timer på vandet 
Hvor vi får lagt banen 100%  

Hvor vi har budt ind på at blive vært for Junior Fun Tour 

Hvor vi får endnu flere nye medlemmer 

   


