Formandens beretning til ordinær generalforsamling 2014

Formandens beretning generalforsamling 2014 i Odense Kajakklub

Odense Kajakklub er en gammel klub med både nye vaner og gamle traditioner.

Personligt sætter jeg stor pris på at komme i klubben og møde nye og gamle medlemmer og være med til at sætte nogle
gode rammer for de aktiviter, som præger klubben. Det er jo sådan med Odense Kajakklub, at der sker rigtig meget forskelligt
i løbet af året. En af traditionerne er, at medlemmerne skriver op på turkort, når vi ror en tur fra klubben eller andre steder. For
sæsonen 2013 har de godt 300 medlemmer roet rigtig mange ture. Nogen har roet langt, 4 personer har roet mere end 2000
km, elleve har roet mellem 1000 og 2000 km, 23 fra 500 til 1000 km, 31 fra 250500 km, 51 fra 100250 km og endelig har 56
roet mindre end 100 km. Alt i alt rigtig mange km roture alene, i selskab med et par stykker eller i større grupper.
I motionsafdelingen er der sket meget, selvom denne afdeling ikke fik et decideret bevilget aktivitetsbudget. Det betyder på
ingen måde, at motionsafdelingen har ligget "brak"  tværtimod. Der er arrangeret handikap på onsdage, pinselejr på Fyns
Hoved, hvor nogle også roede derop fra klubben. Ture til kysten, Limfjorden, Sydvestjylland og Åture blev både gennemført
og selvom vinterturen blev aflyst pga træer i åen lykkedes det andre at forcere vandmasserne for nylig. Der var pæn
deltagelse i Tour de Thurø, og selvom det ikke lykkedes at vinde pokalen i 2013 fra Troense Kajakklub, så var det en rigtig
god dag med mange aktive.
Vi får nu bygget en flydebro ved åen, som jeg ved mange ser frem til. Min ansøgning til friluftsrådet har resulteret i, at vi får
dækket 3/4 af materialeudgiften op til 10.000 kr. I løbet af året har jeg fået kontakt til de øvrige fynske klubber og det ser ud
som om der er begyndende opbakning til fælles indsats, fx som inspirationsdage til instruktører og kommende instruktører.
Begynderkurserne er en vigtig del af klublivet. Og 2013 har ikke været en undtagelse. Der blev gennemført både forårskurser
med turkajak og havkajak, samt sommerkursus og et enkelt augustkursus, så klubben i alt fik godt 40 nye medlemmer på
den konto. Vi har også haft videregående epp3 træning og rulletræning. En stor tak til alle, som både har hjulpet med
instruktion og frironing efterfølgende. Netop frironing er jo en aktivitet, som alle kan bidrage til. Tænk på at melde jer blot en
enkelt dag eller to, så er der god introduktion til de nye. Vi skal ogsåhuske at få de nye med til de sociale arrangementer
og klubaften. Et andet nyt tiltag i denne vinter har været bassintræning i Højme svømmehal. Vi var fire der tog
livredderprøven med AnneMette's hjælp, så vi står nu forholdsvis godt rustet til at få tider også til næste vintersæson på en
billig måde.
Et meget vigtigt fokus for året har været færdiggørelse af klubhuset med stor støtte fra kommunen, endnu en gang  tak for
det. Arbejdsdagene forår og efterår varpræget af meget aktivitetet og både forplejningen og det praktiske arbejde kunne ikke
lade sig gøre, hvis ikke mange medlemmer bakkede om det. Jeg er heller ikke i tvivl om, at den store iver med gøre rent, slå
græs, passe hjemmesiden, male regattabygningen og rydde op er udtryk for, at en stor gruppe medlemmer synes, at klublivet
er værd at bakke op om. Mange andre har bidraget både i bestyrelsen  herunder de afgående medlemmer  og andre udenfor
bestyrelsen, tak for det.
Klubbens administration har nu i 23 år været knyttet til systemet Conventus, som bestemt har været en administrativ
lettelse. Det har givet overblik over økonomi og medlemsforteg
nelser, samt sikret, at vi nu kan sende mail til både grupper,
kursister og alle medlemmer når det er nødvendigt. Vi skylder Bent og Henning en stor tak for alt besværet med at få det nye
nøglesystem på plads. Selvom det har drillet, skal vi ikke glemme at de gamle låse også gav mange problemer og udgifter.

I sidste forår opfordrede bestyelsen medlemmerne til at nedsætte et udvalg, som kunne skaffe sponsorstøtte til
sportsafdelingen og elite, men ingen meldte sig til det. Bestyrelsen valgte at give 10.000 kr til ungdomsroerne via
sportsudvalget uden anden binding end, at det skulle gå til arbejdet med de unges deltagelse i stævner m.v., ligesom
poloafdelingen fik tildelt 30.000 kr til aktiviteterne fra klubkassen. Beretningen fra de to afdelinger fremlægges af Rasmus og
Andreas om lidt.
I efteråret besluttede bestyrelsen at købe et par "brugte" havkajakker, som er nødvendige for kurserne, men også at få "4
store mænd" til at finde en hurtig turkajak. Det gjorde vi fordi vi mener den type kajak også er vigtig for medlemmernes roning
og flere havde efter
lyst en sådan. Fire medlemmer er udpeget til at finde kajakken, så det sker nok snart.
Strukturen med de tre afdelinger, som blev vedtaget på generalforsamlingen sidste efterår opfatter jeg som en god start på
den afklaring, som skal sikre et godt og alsidigt fremtidigt klubliv, hvor hver afdeling har sin egen profil i respekt for de øvrige
afdelinger og afholdt indenfor egen aftalt rimelig økonomi.Summen af afdelingernes strategi vil så tegne klubben  det er min
vision, som nogen har efterspurgt.
I hvilken grad afdelingerne skal være selvstændige og fælles opfatter jeg som ennødvendig del af den afklaring, hvor
kommunen har givet tilsagn om at stille en konsulent til rådighed. Efterfølgende er dette godkendt i den gamle bestyrelse og
jeg håber den nye bestyrelse er med på en sådan proces.Absolutte krav uden forståelse for klubbens økonomi og
mangfoldighed tapper al energi fra bestyrelsesarbejdet. Vi har brug for en afklaret enighed om hvordan klubbens økonomi,
aktiviteter og strategi skal afstemmes. Sådan at klubbens formål "at vække og fremme interessen for roning i kano og kajak,
samt at give medlemmerne mulighed for virke og kammeratligt samvær i fritiden. " bliver opfyldt på en god måde.
Til sidst vil jeg gerne sige, at det er helt i orden at være kritisk og have forskellige synspunkter, men det skal være i en
positiv ånd i respekt for andre. Alle skal huske på, at aktivitet for klubben foregår som frivilligt arbejde i vores fritid, og det
skal være en god og positiv oplevelse at bidrage.

