Referat af ekstraordinær generalforsamling 9. oktober
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Odense Kajakklub 9. oktober 2013:
Fastlæggelse af økonomisk princip for bestyrelsens tildeling af økonomiske midler i klubben fremover
Valg af ordstyrer.
Stig Holdgaard blev efter bestyrelsens forslag valgt til ordstyrer.
Ordstyreren konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling (herefter ”GF”) var rettidigt indkaldt samt, at de fire indsendte
forslag var indkommet rettidigt. Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde d. 7. oktober valgt at opdele forslagene tematisk fremfor efter
forslagsstiller, hvilket forslagsstillerne har accepteret.
Forslag: Diskussionen gennemførtes i disse delemner:
1. Hvordan fordeles midler til afdelingerne.
2. Hvilke afdelinger har vi?
2a. Hvem hører til hvilke afdelinger
3. Løn til instruktører og nedsat kontingent m.v.
4. Særlige vilkår for ungdomsafdelingen.
5. Klubmidler alene til klubhuset på Stige Ø
6. Låntagning af generalforsamling eller bestyrelse.
GF accepterede opdelingen i delemner.
Kasseren, Bent Jørgensens, motivation til indkaldelsen af ekstraordinær generalforsamling:
1. Bestyrelsen har brugt lang tid på hårde diskussioner på fordelingen af klubbens midler uden at kunne nå til enighed.
2. Det er øjensynligt er sådan, at nogen tjener midler ind og nogen bruger dem.
3. Odense kommune vil fremover skære i tilskudsmulighederne, hvorfor klubbens økonomi i højere grad skal hvile på kontingent og
egen indtjening.
4. Kommunikationen i bestyrelsen har været utilfredsstillende og tonen til tider belastende.
5. GFs beslutninger er bindende for bestyrelsen.
Kasserens hensigt med GF er:
1. Sætte fokus på en diskussion af klubbens visioner, som mangler.
2. Skabe arbejdsro til at disse visioner kan formuleres.
3. At alle medlemmer fremover stilles økonomisk lige.
4. Sikre en gennemskuelig økonomi og tildeling af midler.
Pkt. 1. Hvordan fordeles midler til afdelingerne?
Forslagsstillerne henholdsvis kasserer Bent Jørgensen og bestyrelsesmedlemmerne Andreas Juhl, Rasmus Hansen og Anita Rye
Ottosen motiverede de indsendte forslag. Herefter blev forslaget lagt ud til diskussion i forsamlingen. Afstemningen var skriftlig og
foregik efter forslag fra salen således, at der blev stemt separat om hvert forslag som enten kunne vedtages eller forkastes.
Forslag ved kassereren: Hver afdeling tildeles samme beløb pr. medlem til aktiviteter, udstyr og kursus. Udlejning af klublokaler indgår
i fælles klubkasse. Afdelingerne kan indhente yderligere midler ved kurser og aktiviteter indenfor sin egen kajakdisciplin og eksternt
tilskud. Ungdomsarbejdet kan tildeles særskilte midler.
Resultat: 45 ja. 55 nej. Forslaget forkastedes.

Forslag ved bestyrelsesmedlemmer: Midler som skal fordeles: Indtægter i form af kontingent og begynder/kajak kurser (konto 1100 –
1320). Fratrukket de faste udgifter (konto 2710 – 7120). Resterende beløb skal fordeles via åben dialog i bestyrelsen. Alle afdelinger
(Hav, kap, tur, børne/ungdom og polo) nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder et budget. Disse budgetter skal forelægges
bestyrelsen, som i samarbejde skal komme med et forslag til det
endelige budget, som skal godkendes på generalforsamlingen.
Fordelingen af midlerne i budgettet skal ske med hensyntagen til følgende.
Aktivitetsniveauet i de forskellige afdelinger.
Antal aktive medlemmer i afdelingerne.
Aldersgrupperingerne i afdelingerne.
Udviklingspotentialet i afdelingerne. (evnen til at skabe nye medlemmer).
Ønsker man i den enkelte afdeling, aktivitet, indkøb osv. som er ud over det i budgettet, skal den enkelte afdeling selv stå for
finansieringen.
Resultat: 49 ja. 57 nej. Forslaget forkastedes.
Bestyrelsen vil arbejde videre med et nyt forslag til næste generalforsamling.
Pkt. 2. Hvilke afdelinger har vi?
Forslagsstillerne henholdsvis formand Jens Lauritsen og bestyrelsesmedlemmerne Andreas Juhl, Rasmus Hansen og Anita Rye
Ottosen motiverede de indsendte forslag. Herefter blev forslagene lagt ud til diskussion i forsamlingen. Det fremgik, at sidstnævnte
ønsker at fastholde den nuværende praksis, hvor det er økonomien og ikke medlemmerne, der opdeles efter afdeling. Der blev derfor
kun stemt om formandens forslag. Afstemningen foregik ved håndsoprækning.
Forslag: Klubben har tre afdelinger: 1. Motion (tur og havkajak). 2. Polo. 3. Sport inklusive ungdomsafdelingen.
Resultat: 56 ja. 41 nej. 4 som ikke stemte. Forslaget vedtoges
Pkt. 2a. Hvem hører til hvilke afdelinger?
Da punktet jf. forkastelsen af forslagene under pkt. 1 havde mistet sin umiddelbare relevans, blev forslaget trukket tilbage.
Pkt.3. Løn til instruktører og nedsat kontingent m.v.
Forslagsstilleren formand Jens Lauritsen motiverede det indsendte forslag. Herefter blev forslaget lagt ud til diskussion i forsamlingen.
Ordstyreren konstaterede, at forslaget indeholdt to punkter, som der skulle stemmes om separat. Afstemningen foregik ved skriftligt.
Forslag: Pkt. 1. Der kan ikke udbetales personlig løn til medlemmer for at være instruktør, ansvarlig for aktiviteter eller lign.
Resultat: 77 ja. 32 nej. Forslaget er vedtaget.
Forslag: Pkt. 2. Nedsat kontingent pga særlige forhold kan alene besluttes på en generalforsamling.
Resultat: 19 ja. 91 nej. Forslaget er forkastet.
Pkt. 4. Særlige vilkår for ungdomsafdelingen.
Forslagsstilleren Henning Frederiksen motiverede de indsendte forslag. Et fjerde forslag var efter aftale med formanden trukket
tilbage, da det ikke vedkom diskussionen af klubbens økonomi. Herefter blev forslagene lagt ud til diskussion i forsamlingen. Det
fremgik af motivationen, at forslagsstilleren primært ønsker at henlede forsamlingens opmærksom på utilfredsstillende forhold for
ungdomsafdelingen. Da det fremgik af diskussionen, at bestyrelsen har imødekommet dele af de fremsatte ønsker ved at afsætte
10000 kr til ungdomsafdelingen i 2013 med eneste binding, at de skulle bruges til ungdomsroerne, blev forslaget trukket tilbage.
Forslag 1.
Bestyrelsen skal støtte, at der laves klubtrøjer med klubbens logo. Frivillig uden for bestyrelsen kan stå for projektet. Bestyrelsen skal
sørge for den nødvendige økonomiske garanti. Medlemmer kan bestille trøjer og betale faktiske kostpris pr. trøje eller mindre hvis
bestyrelsen vil støtte projektet yderligere.
Forslag 2.

Bestyrelsen skal arbejde for, at ungdomstrænere bliver passende honoreret og anerkendt for deres klubarbejde, svarende til minimum
gratis medlemskab af klubben.
Forslag 3
Bestyrelsen skal afsætte beløb til ungdomsroere, således at der som minimum kan betales udgifter til chauffør/bil for transport af de
unge til stævner og løb.
Pkt 5. Klubmidler alene til klubhuset på Stige Ø.
Forslagsstilleren formand Jens Lauritsen motiverede det indsendte forslag. Herefter blev forslaget lagt ud til diskussion i forsamlingen.
På opfordring fra salen blev forslagets ordlyd præciseret af formanden. Med ”klubbens midler” menes klubbens indtægter fra
kontingent og kurser. Forslaget omfatter alene nye bygninger og faciliteter som for eksempel skurvogn med bad og toilet på ”Byens Ø”.
Eksisterende faciliteter herunder dem på ”Byens Ø” berøres ikke af forslaget. Afstemningen foregik skriftligt.
Forslag: Klubbens midler kan kun anvendes til èt klubhus (inklusive regattabygningen), som ligger på Stige Ø.
Resultat: Ja 58. Nej 40. Forslaget er vedtaget.
6. Låntagning af generalforsamling eller bestyrelse.
Forslagsstilleren formand Jens Lauritsen motiverede det indsendte forslag. Herefter blev forslaget lagt ud til diskussion i forsamlingen.
På baggrund af diskussionen påpegede ordstyreren, at klubbens sæt af vedtægter har mangler og opfordrede bestyrelsen til at rette
op på det. Afstemningen foregik med håndsoprækning.
Forslag: Fremtidige eventuelle lån til istandsættelse af klubhus inklusive regattabygning kan kun vedtages på en generalforsamling.
Der må ikke optages lån til aktiviteter, kurser eller udstyr.
Resultat: Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Eventuelt:
Under eventuelt fremkom ønsker om:
1. At bestyrelsen afholder et medlemsmøde om klubbens visioner
2. At bestyrelsen arbejder med en a jour føring af klubbens vedtægter
3. At bestyrelsen arbejder på at komme videre og begraver stridsøksen.
Herefter afsluttede ordstyreren GF
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