GENERALFORSAMLING
STRUER WAKEBOARDKLUB
14. JUNI 2022 I KLUBHUSET

1. Valg af dirigent og referent
Simone er dirigent og referent.
2. Formandens beretning
2021 var et godt godt år hvor vi fik flere medlemmer end i
2020. Vi endte med 74 aktive medlemmer.
Vi så en stor vækst indenfor wakeboard og SUP i 2021.
Kablet brød desværre sammen i sensommeren og siden har
aktiviteten været stoppet.
Vi har hverken haft klager eller frafald af medlemmer trods nedbrud af
kabel.
Vi søgte midler hos Struer Kommunen og fik tildelt kr 9.000 til
afholdelse af arrangement ‘bliv glad på vandet’ hvor vi gav gratis
prøveture. Stor succes og havde cirka 30 på kablet.
Klubben lavede en aftale med Struer ungdomsskole om leje af kablet hver
uge og dermed fik vi et godt samarbejde, som vi håber at kunne fortsætte
med i 2022.
3. Kassereren gennemgår regnskab 2021 og budget 2022
Gennemgået af Katrine. Regnskab blev godkendt.
Budget for 2022 er ikke gennemgået
4. Fastsættelse af kontingent
Medlemskab koster 300 kr inkl. 1 time på wakeboard.
Herefter koster det som medlem 75 kr. pr time på
wakeboard/vandski.
Passivt medlemskab udgår.

5. Indkomne forslag

Se andet bilag med nye vedtægter.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Kasserer Simone Lundsgaard og medlem Daniel Yde er på
valg. Daniel ønsker at trække sig fra bestyrelsen.
Revisorer er ikke kontaktbare og der er valgt nye revisorer.

Opstillede kandidater:
Katrine Svejstrup Hold - revisor
Carina Jøhnk Larsen - revisor suppleant.
Benjamin Lenti - medlem
Simone Lundsgaard modtager genvalg
Alle blev optaget i Struer Wakeboardklubs bestyrelse.
Suppleanter: Søren Langballe og Jens Harboe.
Bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamling 2020:
Formand: Mike Thinggard Tofte-Hansen
Kasserer: Simone Cho Lundsgaard
Bestyrelsesmedlem: Benjamin Lenti
suppleant: Jens Harboe
suppleant: Søren Langballe
Revisor: Katrine Svejstrup Hold
Revisor suppleant: Carina Jøhnk Larsen

7. Evt
Vi ønsker at wakeboardklubben afholder flere arrangementer og indgår
samarbejde med Cable Fun/Fun Parken.
Vi ønsker at minimere udgifterne til leje af kabel ved arrangementer. Det kan
vi gøre ved at have et godt samarbejde med Cable Fun/Fun Parken som
står for den daglige drift af kabelbanen.
F.eks. indgå aftale med Cable Fun/Fun Parken om at få 4 dage i sæsonen
2022 til arrangementer uden beregning. Cable Fun vil få en masse salg i
caféen og wakeboard klubben får til gengæld gratis adgang til kablet under
arrangementet.
Søg fond ved Struer Kommune til køb af våddragter

Vi har skrevet til Red Bull for afholdelse af arrangement. Vi håber at Red Bull
vil komme med musik/dj og red bull produkter.
Vi vil have wakeboard konkurrence og f.eks. ‘Can you shred it’ arrangement.

Mike Tofte Simone Lundsgaard Benjamin Lenti

