Referat fra generalforsamling d. 6. februar 2013
Generalforsamling i Odense Kajakklub
Indkaldt 11. december, afholdt 6. februar med 50 deltagere – således rettidig og beslutningsdygtig

1. valg af dirigent og referent
Dirigent:
Referent:

Thea Jakobsen
Christen Ravn

2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftninger)
Formand: Michael Anthonius Jakobsson
Odense Kajakklub


har gennemgået renovering gennem 4 år – det har tæret på de frivillige kræfter



råder nu over lokaler på Stige Ø og Byens Ø



har fået bevilget 800.000 kr. gennem støtteansøgning og fundraising



takker de frivillige instruktører, og vil gerne uddanne flere



har fået nye aktiviteter, som gavner bredden, men oplever aktivitetsnedgang på motions og konkurrenceroning

Præstøulykken har sat øget fokus på sikkerhed hos Søfartsstyrelsen

Odense Kajakklub påvirket: Særligt ansvar i forbindelse med polterabend, samarbejde med skole, private
arrangementer – dvs. alt der ikke er direkte relateret til klubaktivitet.
Formanden takker af efter 4 gode år

Næstformand: Julie KjærMadsen
Begynderroning:


færre begynderkurser betyder færre nye medlemmer i 2012



begynderinstruktører gør et stort stykke arbejde – ny struktur er på vej



der er afsat flere penge til at uddanne nye instrukktører

Aktivitet på Facebook medfører flere spontane klubture
Næstformanden takker af efter 2 år

Sportsudvalget: Rasmus Hansen
Opstart af ungdomshold i 2012 med hjælp fra flere ildsjæle giver motiverede unge medlemmer
Ønske om mere aktivitet blandt de voksne  ingen handicaproning i 2012 pga. få deltagere
Opfordring til at deltage i stævner med forskellige kajaktyper
Eliteroning:

Solveig har opnået flotte resultater og satser på OL i 2016

AnneMette og Annie fik sølv i toerkajak ved marathonDM

Kajakpoloudvalget: Andreas Juhl
Mange aktiviteter i 2012:


Indretning af lokaler på ’Byens Ø’, Åbent hus arrangement ved Havnekulturfestival



Stævner afholdt: Danmarksturnering, Nordisk Mesterskab og Odense Canoepolo International



Sportslige resultater:

Damerne nr. 2 ved DM og Nordiske klubmestre

Herrerne blev nr. 2 ved DM og nr. 3 ved NM, vandt stævne i Holland
6 landsholdsspillere til VM: 1 dame, 3 juniorer og 2 herrer

Skurbestyrer og havkajak: Jens Lauritsen
Systemet for fordeling af skurplads ser ud til at fungere, men der bliver snart behov for flere pladser og fornyet oprydning
Vi har nu 50 havajakker i skuret  behov for flere havkajakinstruktører
Foreslår nye regler for reservation af kajak til stævner, kurser og aktiviteter
Foreslår at købe klubkano

Kommentarer til beretning


Ønske om at ture udbydes til alle medlemmer på hjemmesiden og opslagstavlen
1. Behov for omskoling til havkajak for at komme med på de mere krævende ture
2. Mulighed for at tilrettelægge klubturene, så der er udfordring til flere niveauer
Evt. katalog med turforslag  f.eks. Tour de Thurø



Tak til klubbens frivillige rengøring



Hvorfor flytning af skabe i forbindelse med maling?
1. Mange ønsker at beholde skabene til private og klubformål
2. Flytning er midlertidig – endelig løsning afventer ny bestyrelse
3. Forslag om at dele skabe, funktionsskabe til rengøring, værksted, ungdomsafdeling



Hvad gør vi i tilfælde af nøglenedbrud?
1. Ring til Henning på 6170 8021

3. Fremlæggelse af regnskab for 2012 (se vedhæftning)
Odense Kajakklub havde 334 medlemmer ved årsskiftet, ingen kontingent restance


Kontingent bidrager til 56 % af klubbens indtægter

Fundraising: Anita er tovholder – flere deltagere er velkomne


Tilskud og sponsorater bidrager med 32 % af klubbens indtægter



Trygfonden støtter indkøb af sikkerhedspakker for turarrangører, samt veste og overtræk (20.000 kr.)



Nordeafonden støtter køb af havkajak (15.000 kr.)



Fioniafonden støtter køb af pagajer (15.000 kr.)

Større udgiftsposter:


Energiforbrug 80.000 kr.



Energirenovation inkl. jordvarme anlæg, vinduer og loftsisolering



Regattabygning købt for 100.000 kr.

Elektroniske låsebrikker indkøbt (udleveres i 2013)
Samlet resultat er et overskud i 2012 (se regnskabet)

4. Bestyrelsens forslag til budget for 2013 (se
vedhæftning)

Bestyrelsen forventer min 285 medlemmer á 1.500 kr.
Budgetforslaget indeholder samlet resultat på 31.698 kr.

Kommentar til budget


Tør vi budgettere med underskud?
1. Generalforsamlingen samtykker med baggrund i egenkapital

5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag:

Uændret sats 1.500 kr.

Forslaget vedtages af Generalforsamling

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen
På valg:
Ikke på valg:
Kandidater:

Formand, næstformand, udvalgsformænd
Kasserer
Ingen formandskandidater, hvorfor valget udskydes.



Generalforsamling vedtager herefter at samtlige valg til bestyrelsesposterne udskydes



Ekstraordinær Generalforsamling afholdes onsdag 27. februar kl. 19.00

8. Valg af ekstern revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PK Revision


Generalforsamlingen vedtager genvalg af PK Revision

9. Eventuelt
Ang. Regattabygningen: Købet er ikke afsluttet af bl.a. juridiske og administrative årsager


Bygningens anvendelse er ikke fastsat – medlemshøring følger

Ang. jordvarmeanlæg: Kører nu i en prøveperiode, hvor termostaten er låst


Kommentarer modtages løbende af bestyrelsen

Annoncering efter medlemmer til diverse udvalg, som mangler aktive medlemmer


F.eks. Festudvalget, Fundraisingudvalg, Skurbestyrer

Debatforum på hjemmesiden som alternativ til Facebook?


Forslag om et kommunikationsudvalg

Er det muligt at oprette flydebro i stedet for fast bro på Odense Å?


Iflg. Bubbi har det været forsøgt, men endnu ikke lykkedes pga. fredningsbestemmelser

Frivillig rengøringsordning præciseres


Det er op til klubbens medlemmer at rydde op og rengøre efter sig selv

Indførelsen af elektroniske nøgler medfører smæklås med forsinkelse
Forslag til vedtægtsændring i forbindelse med:



Besked om valgbare bestyrelsesposter

Ønske om referat offentliggøres 14 dage efter bestyrelsesmøder


Ved lignende ønsker og påmindelser, kan henvendelse rettes til bestyrelsen

Annoncering af kommende aktiviteter:


Mandagsroning kl. 09.30



Museumstur med Jacob 27. juli – tilmelding via Odense Bys Museer



Møde med Odense Fjordsekretariat 11. februar ang. nyt turkort for Odense Fjord

Underskrifter
_______________________________
Christen Ravn, referent

________________________________
Thea Jakobsen, dirigent

Bilag:
Bestyrelsens beretning.
Formandens beretning ved Michael Anthonius Jakobson
Med en beliggenhed både på Stige Ø og Byens Ø, og med flotte tidsvarende klublokaler, er de fysiske rammer er til stede for
et mangfoldigt udbud af aktiviteter. Odense Kajakklub har gennem de sidste 4 år fundraiset over 800.000, til vedligeholdelse
af bygninger, nyt Kajakergometer, nye kajakker (kap og havkajakker), svømmeveste og pagajer. Stor ros til alle der har
bidraget til at få dette gennemført.
Sikkerhed:
Præstø Fjord har sat fokus på sikkerheden i mindre fartøjer. Nye regler fra Søfartsstyrelsen påvirker ikke direkte Odense
Kajakklub, da der skelnes skarpt mellem fritidsaktiviteter og erhvervssejlads, men må alligevel tages til efterretning. Især i de
gråzoner, hvor Odense Kajakklub laver aktiviteter, som ikke direkte er forbundet med et medlemskab af klubben. Dette kunne
fx være polterabend arrangementer, samarbejde med lokale skoler, firmaarrangementer, prøveture for venner og familie m.m.
Kajakkultur:
Odense Kajakklub er også en klub med mange medlemmer og mange forskellige interesser. Det er mit håb, at klubben kan
formå at samle disse forskeligheder i stedet for at splitte op i små grupper snævert fokuseret på egne interesser.
Tidligere har polo stået for skud, nu har jeg hørt folk som øffer lidt over at havkajakkerne har god succes. Lad os i
fællesskab lave en klub som kan glædes over mangfoldighed, uden nødvendigvis at forstå, hvorfor andre gør noget andet
end mig. En klub, hvor medlemmerne inspirerer hinanden til at prøve nye kajaktyper, nyt rovand og på denne måde tilbyder
udvikling for det enkelte medlem, samt en dynamisk klub i konstant udvikling.
Motionsroning:
Motion og konkurrence er to sider af samme sag. Det er dog et område, som har været for nedadgående gennem de sidste
mange år. Som afgående formand ville jeg ønske, at der var flere, som kunne se det sjove i at tage ud og deltage i stævner
og konkurrencer over hele landet.
Der bliver ofte sat lighedstegn mellem at deltage i et kajakløb, og elite. Dette behøver dog ikke at være det samme. Jeg vil
derfor gerne opfordre til at flere opsøger træningstilbud som mandagstræning, tøseroning, tekniktræning med klubbens
landsholdsroer Solveig, eller selv kommer med forslag til aktiviteter, som kan samle kajakroere til både motion og
konkurrence. ”Klubfesterskabet” var efter min mening et godt bud på socialt samvær og konkurrencer under hvor alle kunne
være med.
Uddannelse:
I en klub med 330 medlemmer, er der naturligvis brug for instruktører. Det er ofte de samme instruktører, som stiller op år
efter år. Nøglen til et højt aktivitetsniveau og personlig udvikling i kajakken er mange og dygtige instruktører. Dette kunne
med få menneskelige ressourcer blive virkelighed i 2013, da der igen i år er afsat en stor pose penge til uddannelse af
frivillige instruktører og trænere. Jeg vil derfor opfordre alle, som har interesse i at uddanne sig selv i kajakken til at kontakte
bestyrelsen.

Det er en kendt sag i foreningslivet, at ombygnings og renoveringsprojekter tærer hårdt på frivillige kræfter. Gennem de
sidste 4 år, har Odense Kajakklub Og med 2 store byggeprojekter i ryggen, synes jeg det er tid til en pause. Men jeg er stolt
over at have været med til at sikre gode rammer for kano og kajakaktiviteter i OK mange år frem i tiden.
Så efter mange overvejelser må jeg desværre meddele, at jeg trækker mig som formand for Odense Kajakklub.
Gennem de sidste 4 år som formand har jeg arbejdet for, at Odense Kajakklub skal være en klub, der kan rumme alle typer
mennesker, alle typer kano og kajak, og alle ambitionsniveauer fra hygge til elite. Jeg synes heldigvis, at vi er godt på vej i
den rigtige retning.
Der har været mange gode og mange lange timer brugt på at opsøge og undersøge nye spændende muligheder, som kan
styrke en klub. Ligeså mange timer er brugt på at diskutere disse muligheder, og endnu flere timer er brugt på at planlægge
og forfølge kort og langsigtede mål, som kan skabe udvikling i Odense Kajakklub. Dette arbejde har i perioder været meget
tidskrævende, og tidsforbrug er således også den mest afgørende faktor for at overlade posten til en ny formand M/K.
Stigende tidsforbrug på arbejde prioritering af familielivet, gør det vanskeligt at indfri mine egne ambitioner for
bestyrelsesarbejdet, og en 2 årig datter, som snart skal være storesøster:) giver efter sigende ikke ekstra fritid;)
Tak for tilliden! Og stor tak til alle som har bakket op om bestyrelsens arbejde.
Næstformandens beretning ved Julie KjærMadsen
Ca 30 begyndere i foråret 2012. Vi har oplevet en lille tilbagegang i ansøgning til turkajakinstruktion.
Der er fortsat,  takket være Facebook, mange fællesroninger og fælles indsats for at få friroet de sidste km. Det er dejligt.
Til gengæld har vi i 2012 uddannet 4 instruktører på Instruktør 2 niveau ( Kim Christoffersen, Henning Mortensen, Jacob Tue
og Julie KjærMadsen).
Der er er stabil og aktiv gruppe hjælpeinstruktører. Der er stor kompetence og rutine og stabilitet i gruppen.
Der er ambition om at uddanne flere turinstruktører. De vil få førstehjælp og EPP3 kursus betalt. Og derefter instruktør 1 og
2. Hvor instruktør 1 vil kunne opnås internt i løbet af forårets begynderforløb fordi vi påtænker at ændre begynderforløbet
med fokus på en tydelig opdeling af teknik og kmroning.
Der vil være et antal begyndermoduler med tydeligt fokus på EPP2 pensum og en række rutineroningsdage med fokus på km
og det sociale klubfællesskab.
I dialog med Finn Reifling, der får henvendelser om nye roere på mandagsturen, er der aftalt en proces for 60 + roningen der
koordineres med den almindelige begynderinstruktion. Det er ikke sidemandsoplæring, men Finn Reifling og Anders
Søndergaard der står for instruktionen på EPP2 niveau i samarbejde med instruktørgruppen.
Jeg har ikke været så aktiv de forløbne år på grund af travlhed i mit firma, hvilket er grunden til at jeg forlader
bestyrelsesarbejdet for denne gang. Forhåbentligt giver det overskud til i stedet at være mere aktiv på aktivitetsniveauet.
Sportsudvalget ved Rasmus Hansen
Ungdomsroning er igen blevet en aktivitet I Odense kajakklub. Desværre har stadig kun få roere, som dyrker motions og
kaproning.
Der er i 2012 brugt rigtig mange frivillige arbejdstimer for igen at få ungdomsroning i klubben. Det har været et stort arbejde,
og krævet mange ressourcer. Især Lars Madsen og Rikke Hansen skal have stor tak, for de mange timer, som de har brugt
sammen med ungdomsroerne. Vi har nu en stabil gruppe på 7 ungdomsroere, der træner fast.
Udover den faste træning har ungdomsroerne deltaget i 2 Paddle Battle Cups, og vi har haft en enkelt træningsweekend med
Solveig.
For at fastholde børn og unge i kajakklubben kræver det to ting; de skal have udfordringer, og der skal være kontinuitet. Det
har været en stor opgave, som har krævet mange ressourcer – og vil kræve mere fremover.
I den kommende sæson skal ungdomsroerne ud og deltage i stævner. Det er vigtigt med nye udfordringer og konstant at
udvikle deres niveau. Jeg håber på, at vi om få år har en ny generation af dygtige og erfarne roere.
Af aktiviteter i 2013 er der, her i klubben, planlagt et Paddle Battle Cup den 30. juni. Derudover bliver der afholdt en
træningslejr i påsken. Et kursus i aldersrelateret træning er også ved at blive planlagt.
På elitesiden træner Solveig troligt 25 timer per uge. Det har i år resulteret i guld, sølv og bronze ved DM. Til EM fik Solveig
en 7. plads i K1 1000m. Det er nogle virkelig flotte resultater og Solveig får hvert år mere international erfaring. Stort tillykke

med de resultater.
Solveig's mål er at deltage ved OL i 2016, i enten K2 eller K4. Det kræver et meget stort engagement og dygtige trænere.
Udover en utrolig træningsmængde bruger Solveig også 60.00070.000 kr. om året for at ro på internationalt niveau.
Kim Wraa er nu blevet træner for Solveig, hvilket nok skal bidrage positivt til Solveigs forsatte udvikling. Vi får også mere
brug for Solveig fremover, da hendes evner og erfaring er nødvendige i forbindelse med ungdomsarbejdet.
Det må konstateres at motions og kaproning har en meget lille opbakning i klubben. Gennem de seneste år er der blevet
færre medlemmer, der dyrker kajakroning som sportsgren. I 2012 kom vi ned på et niveau, hvor der ikke længere er basis for
at afholde handicaproning. Udover, at vi dermed mister en masse aktivitet i dagligdagen, mister vi også nogle kommende
ildsjæle, instruktørere og hjælpere. Der er selvfølgelig andre måder, men kaproning har bare vist sig, at være rigtig effektiv til
at skabe aktive og rutinerede kajakroere indenfor den traditionelle kajakroning. Jeg håber, at vi fremover kan rekruttere flere til
at deltage i kap og motionsroningen.
Fællestræning om mandagen har haft en god opbakning af en fast gruppe roere, men der er kun komme få nye deltagere til.
Vi har fået meget bedre mulighed for at træne i k2, og der er virkelig blevet lagt intensitet i træningen.
Stævneaktiviteten har været alt for ringe. Til de lokale løb (Thurø rundt, Fænø rundt og Odense maraton) kunne vi kun stille
med et par både. Bedst var tilslutningen til Amager strandpark rundt, og det løb bør også være et personligt mål for flere af
klubbens medlemmer. To gamle kendinge fik så meget blod på tanden, at de efter ASR deltog i DM, og Anni og Annemette
fik sølv i deres klasse tillykke med dem.
Poloudvalgets beretning ved Andreas Juhl
Vi har igen i år haft rigtigt mange aktiviteter.
Vi har året igennem været med under udviklingen at projektet på Byens ø, hvor vi fra næste særsson får nye faciliteter. Det
er ind til videre kun 3 containere med vi arbejder videre på at få noget bedrer. Samtidig er vi i fuld gang med at lave en ny
flydebro som skal give os, Odin kajakklub og dragebåds klubben adgang til vandet fra Byens Ø.
Vi har afholdt en afdeling af Danmarkstuneringen på havnen i Odense, som sædvanlig løb af staben uden problemer.
Vi har været vært ved Nordisk mesterskab, hvor hold fra Sverige, Finland og Danmark deltog. Dette blev afholdt i
universitetssvømmehallen i samarbejde med Dansk kano og kajak forbund
Og så har vi igen afholdt Odense Canoepolo International, med stor succes. Der var i år næsten dobbelt så mange
tilmeldinger som der var pladser. Dette blev også afholdt i universitetssvømmehallen. Vi har kun fået rosende ord med på
vejen fra de deltagende hold, som alle var meget imponeret over vores organisation, og over hvor mange og vor hjælpsomme
alle hjælperne var.
Odense har sportslige også været med helt fremme i 2012.
Odense damehold blev nummer 2 til DM og er blevet Nordiske mestre.
Odense herrehold vandt i foråret en tunering i Helmond i Holland og leveret senere på året den største overraskelse i dansk
kajakpolo, ved at blive nummer 2 ved DM. (et oprykkerhold har aldrig før fået medalje året efter). Samt en 3 plads ved
Nordisk mesterskab.
På landholdene har Odense igen i år været rigtigt godt repræsenteret. Med 1 spiller på U18 udviklingslandsholdet, 1 spiller på
damelandsholdet, som blev nummer 16 til WM. 3 spillere på U21 som blev nummer 6 til WM. Og 2 spillere på
Herrelandsholdet som også blev nummer 6 til WM. For U21 og herreholdet er det, det bedste resultat Danmark nogensinde
har opnået.

