Referat af ordinær generalforsamling,
lørdag den 24. februar 2018 kl. 10:30 i klubhuset

Dagsorden:
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3. Formandens beretning
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5. Valg af kasserer
Christian Jørgensen på valg
6. Valg af øvrig bestyrelse
Lars Nøhr på valg
Peter Skoust på valg
7. Valg af revisor
Niels Mozart
Karsten Horn
8. Kontingent fastsættelse
9. Indkomne forslag
10. Kommende aktiviteter
11. Eventuelt

Der var til generalforsamlingen mødt 16 medlemmer op, heraf 15 stemmeberettigede.
Foreningen har i alt 66 medlemmer, heraf 60 stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Henrik Mørch, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.
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2. Valg af dirigent
Christian Jørgensen valgt til rerefent.

3. Formandens beretning
Formandens beretning:
Sikke en sæson!
Sikken en sæson – sæson 2017 havde det hele. DM, International slalom konkurrence, besøg
af en af verdens bedste trænere, Junior Fun Tour, Jyllands Tour, super tilslutning til vores
junior træning og meget mere.
Året der gik
Det helt store projekt i 2017 var selvfølgelig de danske mesterskaber 2017. Sidste gang vi
havde DM i Aalborg var tilbage i 2010 Vi der var med som deltagere og arrangører husker
tilbage med glæde, at det var et brag af en succes. 7 år er lang tid – og selvom vi de sidste
fem år har afviklet vores roste Slalom Cup Aalborg – så stiller en tredisciplinkonkurrence flere
krav til anlægget – og dermed til alle medlemmer. DM 2017 var en succes 😊 .. der blev lavet
både personlige og danske rekorder - alle deltagere roste afviklingen og alle medlemmer nød
de fire dage under DM. Vi løftede i flok – TAK til alle medlemmer for jeres STORE arbejde før,
under og efter DM.
AAVK tog godt for sig af medaljerne ved DM 2017: (her nævnes podie-placeringerne)
Sila Thiel: guld i Slalom +35, guld i Trick +35, bronze i Dame Slalom, bronze i Dame Trick,
Lars Hedegaard: guld i Slalom +35.
Peter Skoust: sølv i Slalom +35.
Vagn Fuglsang: sølv i Slalom +55, guld i Trick +55, guld i Hop +55 og guld i kombineret +55.
Henrik Mørch: sølv i Trick +55.
Lars Nørkjær: sølv i Herre slalom, sølv i Herre trick, sølv i Herre hop og guld i Herre
kombineret.
STORT TILLYKKE TIL ALLE.
Der skete dog meget andet i sæson 2017 end DM.
Vi fik besøg af landets unge og håbefulde vandskiløbere da vi afholdte Junior Fun Tour. Har
man behov for et energiboost og højt humør – så skal man bare besøge en af de fire Junior
Fun Tours i Danmark. Vores Ski Nautique sejlede næsten non-stop i to dage – sikke en
vandskifest 😊
I løbet af sæson 2017 fik vi besøg af landets vandskitalenter (et samarbejde bestyrelsen
tilsluttede sig i samarbejde med den nye landsholdsmanager, Esbern Jørgensen … Vi håber
selvfølgelig på, at vi om føje år også har AAVKs egne ungdomsløbere med på sådanne
trænings-camps). Det var også i år, at vi fik besøg af en af verdens dygtigste vandskitrænere,
Matteo Luzzeri. Det var Stinne Søndergaard som fik skaffet kontakten – og en lille flok af
klubbens medlemmer valgte at bruge noget af deres vandskibudget på verdensklassetræning
på vores egen sø bag vores egen båd.
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Slalom Cup Aalborg blev afholdt for femte gang – og det er ikke uden grund, at løbere og
officials fra Tyskland, Norge, Sverige, England og selvfølgelig Danmark kun har ros til overs for
vores Internationale slalom konkurrence. Konkurrencen bød på slalom ind i 10,75 og masser af
personlige rekorder.
I løbet af sæson 2017 har en af klubbens helt store succeser været vores junior-træning. Alle
ved at det er de unge som skal drive enhver sport – og selvfølgelig også vandski i Aalborg. Det
er derfor dejligt, at vi ser rigtig mange børn og unge som har meldt sig ind i klubben.
Aalborg Vandski Klub er som den første klub certificeret til erhvervsmæssig sejlads. Her skal
der lyde en stor tak til specielt Lars Nøhr og Karsten Horn.
At sæson 2017 var en succes kan der ikke være tvivl om. Et kig på antallet af medlemmer
taler sit eget sprog – vi var ved udgangen af 2017 66 medlemmer i AAVK. Klubbens økonomi
er ligeledes en positiv fortælling – som kassereren vil redegøre for om lidt.
Meget mere skete i 2017, men ovenstående er hvad jeg har valgt at trække frem.
Lidt om sæson 2018
Junior Fun
Slalom Cup
Evt. breddetræningslejre
Masser af junior vandski og vandski for klubbens medlemmer bag vores Ski Nautique 200.
Grill aftner og hygge på terrassen 😊

Afrunding – afgang fra bestyrelsen
Lars Nøhr ønsker at træde ud af bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til dig Lars for en
ihærdig arbejdsindsats i bestyrelsen. Du har løftet en kæmpe opgave omkring sejlads af vores
arrangementer og du har om nogen formået, at byde nye medlemmer velkommen i vores klub.
Du er en arbejdshest – og når du sætter dig et mål – så går du målrettet efter det. Tak for
samarbejdet Lars 😊
Peter Skoust ønsker at træde ud af bestyrelsen. Kære Peter – da du for fem år siden gik ind i
bestyrelsen så var Slalom Cup Aalborg en af årsagerne. Du har i den forbindelse arbejdet med
det tekniske setup – og har i de første år af Slalom Cup arbejdet dedikeret og lagt et utal af
timer i projektet. Nu virker det tekniske helt perfekt – og det hårde arbejde har så at sige
båret frugt. Tak for samarbejdet Peter 😊
Lars Nørkjær
Formand

4. Kassererens beretning
Christian Jørgensen fremlagde det reviderede driftsregnskab. Det ser positivt ud og viser et
overskud på godt og vel 9.000 kroner efter at båden er afskrevet med 90.000 kr.
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Kontingentindtægten er steget med det dobbelte og udgiften til benzin ligeså. Det skyldes den
markant øgede aktivitet, men vigtigst er, at turregnskabet ser fornuftigt ud. Der har også
været gode indtægter fra sæsonens konkurrencer - især DM og Slalom Cup. Endvidere ser
tilskuds- og sponsorindtægterne fornuftige ud.
Der tilgik klubben en større regning på trekanten til hoppet, hvilket trækker udgifterne til båd
og anlæg en del op. Lokaleregnskabet ser fornuftigt ud og der er udbetalt for lidt aconto
driftstilskud fra kommunen og klubben dermed har penge til gode. Faste udgifter er nedbragt
herunder administration, som er næsten halveret.
Al gæld er indfriet.
Status pr. 31.12.2017:
Klubbens beholdning: 78.810 kr.
Tilgodehavende: 3.315 kr.
Bådens værdi: 292.375 kr.
Ingen gæld.
Driftsregnskabet 2017 revideret inden generalforsamlingen uden bemærkninger.
Driftsregnskabet 2017 blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Valg af kasserer
Christian Jørgensen på valg
Christian ønskede at fortsætte og der var ikke andre kandidater.
Christian Jørgensen blev genvalgt til kasserer.

6. Valg af øvrig bestyrelse
Lars Nøhr på valg
Peter Skoust på valg
Lars og Peter ønskede ikke genvalg.
Sila Thiel stillede sit kandidatur til rådighed som nyt bestyrelsesmedlem.
Sila Thiel blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Steffen Froulund stillede sit kandidatur til rådighed som suppleant i bestyrelsen.
Steffen Froulund valgt til suppleant.

7. Valg af revisor
Niels Mozart og Karsten Horn var begge villige til genvalg.
Ikke andre kandidater.
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Begge blev genvalgt.

8. Kontingentfastsættelse
De eksisterende kontingentsatser forbliver uændret.

9. Indkomne forslag
Der fremsættes forslag om ændring af rabatordning for nye medlemmer, der melder sig ind i
klubben efter den 1. august.
Forslaget lyder, at nye Aktiv 1 og Aktiv 2 medlemmer, som melder sig ind i klubben efter den
1. august skal betale den fulde kontingentsats. Det nye medlemskab gælder så frem til og med
den efterfølgende sæson.
Forslaget har været afprøvet i efteråret og det afstedkom 10 nye medlemmer. I modsætning
har den nuværende rabatordning ikke afledt nye medlemmer i flere år.
Forslaget blev vedtaget.
Rabatordningen kan ikke gælde ungdomsmedlemmer, da klubben overfor kommunen skal
kunne dokumentere en kontingentindtægt for at være berettiget til aktivitetstilskud.
10.Kommende aktiviteter
Junior Fun Tour
Bestyrelsen har tilkendegivet overfor Dansk Vandski Forbund, at vi ønsker at afholde et stop af
Junior Fun Touren. Vi har ønsket weekenden i uge 26.
Danske Mesterskaber
Bestyrelsen ønskede at høre generalforsamlingen holdning til mulig afholdelse af Danske
Mesterskaber i 2018. Der udspandt sig en længere debat om fordele og ulemper.
Fordelene er at anlægget, herunder hoppet, blev tip tunet sidste år og det nok ikke vil kræve
så meget arbejde, at få det tip tunet igen.
Ulempen er at andre aktiviteter, herunder vedligeholdelse, anlægsprojekter og
medlemshvervning / det sociale klubliv mv., igen i år vil blive skubbet i baggrunden.
Generalforsamlingen vægtede ulemperne størst og klubben ønsker således ikke, at afholde DM
i 2018.
Slalom Cup
Vores egen Slalom Cup skal afholdes i august og der er to weekender i spil. Den ene er
weekenden den 4./5. august og den anden er den 18./19. august. Vi ved på forhold, at de
norske mesterskaber afholdes i førstnævnte weekend. Derfor blev Slalom Cup vedtaget til
afholdelse den 18./19. august.
Lars Nørkjær fortalte om, at en Skandinavien Slalom Tour er på tegnebrættet. En ranking list
slalomtour med i alt 3 stop. Et i henholdsvis Sverige, Norge og Danmark. Der er lagt op til, at
Slalom Cup kunne være det sidste stop på denne tour.
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11. Eventuelt
Intet

______________________
Christian Tilsted Jørgensen
Referent

______________________
Lars Nørkjær
Formand

Billeder fra generalforsamlingen:
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