Havkajakklubben Malik. Generalforsamling. Onsdag d. 1. september 2021, kl. 19 – ca. 21.
Klubhuset i Vestergade i Faaborg, ca. 40 deltagere.
Formand Lars Bjørn Christiansen bød velkommen, og udtrykte glæde over det store fremmøde.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent
Hans Pade blev valgt og takkede for valget. Han supplerede med, at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt, idet der var indkaldt allerede 22. juli 2021.
2) Bestyrelsens beretning - forelæggelse og godkendelse
Beretningen var sendt til medlemmerne på e-mail i foråret, men generalforsamlingen bad
formanden læse op. Beretningen kan findes på hjemmesiden (www.havkajak-malik.dk)
Formand Lars fortsatte med kommentarer for 2021: Coronaen fortsatte, men nu er folk
vaccinerede, og situationen er lettet meget. Søndag er der fælles sejladser fra klubhuset fra kl.
0930. Alle kan deltage så længe, at vandtemperaturen er over 10 grader C, mens det kun er
indehavere af Maliknålen, der kan deltage, når temperaturen går under 10 grader C. Der har været
mange kajakker på vandet i løbet af sommeren. Det er flot!
Formand Lars fortalte om legedagene. Han opfordrede til at deltage i dagene, dels for at træne
redningsprocedurer, men også for at ryste medlemmerne sammen. Det sociale er vigtigt for Malik.
Formanden roste de medlemmer, der altid møder op til legedage, redningsøvelser og det sociale.
Christian, der har lavet tegninger til et forslag til et nyt klubhus, spurgte om dette arbejdet har
været forgæves? Det måtte formanden bekræfte, men tegningerne har alligevel givet anledning til
nye tanker, og afdækket begrænsninger i forhold til byggeriet. Alt afventer lokalplanen.
Et medlem fortalte, at man i Holland havde hele byer bygget på pontoner, så byerne følger
vandoverfladens niveau. I Svendborg er havnekontoret bygget på en ponton på fire pæle.
Bygningen følger vandet op og ned. Lars oplyste, at der ikke var plads i Faaborg Havn.
Kasserer Jørgen foreslog, at medlemmerne hjalp med at se sig om efter nye klublokaler – helst til
en fornuftig pris. Vores kommunale tilskud er lavt (33 %), fordi de fleste medlemmer er over 25 år
gamle. Det blev oplyst, at fiskernes auktionshus på havnen måske bliver nedlagt. Bygningen er ikke
højvandssikret. Tulipbygningen kunne også være en mulighed – den er højvandssikret.
Peter foreslog, at den røde bygning bag Netto, måske kunne være en mulighed.
Kommunens medarbejder, Theis, kommer på besøg for at se vores klubhus i Vestergade. Malik
burde være et aktiv for kommunen – Vi holder pensionisterne fra at hænge på gadehjørnerne –
så måske kan kommunen hjælpe os.
Kim spurgte, om der er en tidsplan for Munkholmprojektet. Knud svarede: Ja, der har netop været
møde med kommunens Ole Tyrsted og havnefogeden. Træskibspladsen har tre år til at vise, at de
magter opgaven – og som tidligere fortalt skal Malik have værksted, kaffestue og måske maskiner i
det fælles byggeri. Kommunen prioriteter udarbejdelse af lokalplan snarest.

Dirigent Hans Pade takkede for beretning og for spørgsmål. Bestyrelsens beretning blev godkendt
af generalforsamlingen.
3) Regnskab
Jørgen Kasserer fremlagde kortfattet regnskabet. Regnskabet var sendt til Maliks medlemmer pr. email i foråret, og kan desuden findes på hjemmesiden. (www.havkajak-malik.dk)
Regnskabet og budgettet blev vedtaget af generalforsamlingen.
4) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg: Formand Lars Bjørn Christiansen, ønsker helst ikke genvalg. Lars mener det er nødvendigt med
nye kræfter og initiativer.
Birthe Godske, der trådte til som afløser for René, er villig til genvalg
Kasserer Jørgen Madsen er villig til genvalg.
Knud Buch ønsker at træde ud af bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at Marie Degn vælges ind i bestyrelsen. Marie er villig til at stille op, men var
forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
Vi mangler en formandskandidat. Lars er villig til at fortsætte som formand frem til næste
generalforsamling i det tidlige forår 2022, hvis ikke der forinden findes en ny formand.
Bestyrelsen er pr. 1. september 2021:
Jørgen Madsen
Birte Godske
Marie Degn
Lars Bjørn Christiansen
Jesper Vagn Christensen
Allan (?) blev valgt som suppleant
6) Valg af revisor og revisorsuppleant
Flemming Buch blev valgt som revisor
Hans Pade blev valgt som revisorsuppleant
7) Eventuelt
Kristian Rask fortalte, at han giver et juletræ til Malik. Desuden sælger han juletræer til
medlemmerne. Overskuddet går til foreningen. Salget/selvskovningen foregår på Bøjdenvejen 65.
Formand Lars spurgte, om der var nogle af medlemmerne, der var interesserede i at deltage i DGI’s
instruktørkurser.
Øhavets Dag blev afviklet i rimeligt vejr, men var ikke den store succes for Malik.

Indtil videre er der tre nye kajakbyggere klar til byggestart i september. Der har været annonce i
Ugeavisen og på EventInfo. Vibeke orienterede om, at der var stor afmatning i mange foreninger
efter Coronaen, ikke kun hos Malik.
Knud Buch sagde tak til Malik. Han glæder sig til ”bare at kunne tage sin kajak, og sejle en tur” uden
at være ”forpligtet” i forhold til foreningen.
Knud fortalte desuden, at i ”Tre-trin-ned” i Nørregade i Odense kan man få broderet Maliks logo
f.eks. på en jakke. Det koster 150,- kr. at starte broderimaskinen, og derefter 120 kr. pr. broderi.
NB. Broderiet skal være i hvidt eller sort.
Maliks bestyrelse takkede Marianne og Lis for en stor indsats for at sørge for kaffe og godt humør
til medlemmerne, når de bygger kajakker. Desuden var der stor tak til Bjerne og Hans for hjælp til
kajakbyggerne og til Peter for at lave mandehuller. Der var også tak til de medlemmer, der har
undervist ”Ællinger”.
Dirigent Hans takkede generalforsamlingen for relativ god ro og orden.
Endelig fik Knud stor ros og mange tak for sine mange år som formand.
Sekretær Jesper
Søndag d. 5. september 2021

