Referat fra:
Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014
Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 10.
Formanden åbnede mødet
Pkt. 1. Valg af ordstyrer.
Henrik Møller blev valgt. - Valg af referent: Henrik Steen Pedersen blev valgt.
Fortolkningen af vedtægterne i forhold til rækkefølge af de enkelte punkter på dagsordenen blev
debatteret, hvorefter ordstyreren benyttede sig af sin ret til at fastsætte den endelige dagsorden og
dermed fastholde indkomne forslag før valg til bestyrelsen.
Pkt. 2.
Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning til godkendelse om den del af foreningsarbejdet,
der hører under vedkommende. Efter hver beretning har medlemmer ret til at udtale sig.
Beretninger lægges ind på hjemmesiden under "referater" efterfølgende, og tilføjes som "link" heri.
Formandens beretning <link>. Godkendt.
Næstformandens beretning. Bl.a. omhandlende færre tilmeldte til begynderundervisningen i
turkajak og om valg af type af nye låse. <link> Godkendt.
Kassererens beretning. Regnskabet aflagt og skitse til det kommende budget. Oversigt <link>.
Basisudgift til klubhus mm er på ca 725 kr pr medlem ved det nuværende antal medlemmer. Der
er ca 315 medlemmer. Godkendt.
Beretning fra formanden for sportsudvalget. <link>
Der er ingen eliteroere, ca 10 konkurrence roere og 5 ungdomsroere. Godkendt.
Beretning fra formanden for poloudvalget. <link>
Der er ca 25 aktive poloroere, heraf ca 5 på landsholdsniveau. Godkendt.
Pkt 3: Indkomne forslag
I henhold til vedtægterne kan der mellem punkterne 2 og 3 indsættes yderligere forhandlingsemner.
Til denne generalforsamling havde formanden stillet en række forslag. Formanden blev anmodet om
at trække forslagene, men fastholdt ønsket, da han mener de er nødvendige for at få god stemning i
bestyrelsen og fokus på aktivteter, der sikrer sammenhold i klubben. Han var dog villig til at trække
delforslag undervejs.
A)Ligeværdighed
Motivering fra formanden: For at sikre et godt socialt liv i klubben er det vigtigt, at vi er enige om
at hver af klubbens afdelinger har samme værdi for klubben. Det modsatte synspunkt - som har
været fremført - at konkurrenceroning udført af en enkelt eller nogle få personer har større værdi for
klubben end en motionstur til spidsen af Vigelsø for en hel gruppe roere medfører splittelse.
Forslag: Generalforsamlingen konstaterer, at alle typer roning i klubben er ligeværdige og dermed,
at alle typer af aktiviteter har samme værdi for at opfylde klubbens formålsparagraf.
Vedtaget med overvældende flertal, hvorefter der blev stemt om tilføjelse til vedtægerne:
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Efter sætningen:
Odense Kajakklub har til formål at vække og fremme interessen for roning i kano og kajak,
samt at give medlemmerne mulighed for virke og kammeratligt samvær i fritiden.
Tilføjes:
Klubbens kano- og kajakaktiviteter er ligeværdige uanset hvilken afdeling de foregår i.
Vedtaget med 58 stemmer for og 5 imod.
Vedtægtsændring er dermed vedtaget, da der var mere end 2/3 af de afgivne stemmer for.
B) Princip for indretning af Regattabygningen
Motivering fra formanden og medlemsmødet (forkortet): Regattabygningen er indkøbt for
125.000 kr og på medlemsmødet var der enighed om, at værkstedet skal blive hvor det er. Men det
er en god ide, at påbegynde indretning af regattabygningen med kursuslokale m.v., der også kan
udlånes til kraftcentre, dagsmøder, festlokale mm.
Forslag: Bestyrelsen gives mandat til, at frivillige fra klubben og håndværkere indretter
mødelokale, tekøkken og toiletter indenfor en ramme på 35.000-40.000 kr. ud fra en samlet
langsigtet plan. Større beløb forudsætter, at der først afholdes medlemsmøde med nærmere
orientering.
Vedtaget med 61 stemmer for og 5 imod
Dog blev der i forsamlingen udtrykt ønske om, at det er ud fra en samlet plan og ikke nødvendigvis
de konkrete lokaler (fx tekøkken), som stod i forslaget.
C) Sikring af funktionsduelig bestyrelse
Motivering fra formanden: På den ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2013 blev ingen af
de to forslag til budgetlægning vedtaget. Der har været diskussion om flere principper, fx om midler
skal bruges før vi er sikre på at have dem og om hvilket niveau instruktører skal uddannes til. Der
er brug for arbejdsro i bestyrelsen, som kan opnås ved at generalforsamlingen beslutter nogle
principper.
Formanden trak forslagene i punkt c forudsat, at kandidater til bestyrelsen udtalte sig om
principperne.
D) Forenkling af administration og understøttelse af ligeværdighed mellem afdelingerne
Motivation fra formanden: Der er meget administration forbundet med at refundere individuelle
tilskud til stævner, kurser m.m. Dette er i modsætning til samlet tilmelding fra klubben med samlet
betaling, som kun giver kassereren én postering pr stævne. Det samme gælder kørsel, som er
særdeles krævende mht dokumentation og kommunikation. Nogle enkelte medlemmer har fået
udbetalt mere end 1000 kr i kørselsgodtgørelse for ture til udlandet. Det giver meget administration
i forhold til værdien for sammenholdet i klubben og det almindelige klubliv.
Formanden ønskede alene behandling af to delspørgsmål:
D1 - Nr 2,II: Aktiviteter andre steder end ved klubhuset – udover ungdomsafdelingen:
Forslag: Fra klubkassen kan stævnegebyr og aktivitetstilskud alene betales for et aftalt antal
stævner og aktiviteter, som understøtter opbygning af en fælles klubånd. Bestyrelsen udpeger hvert
år 4-5 stævner udenfor klubben, som skal være åbne for alle fra klubben dvs. at alle afdelinger kan
deltage.
Forkastet med 30 stemmer for og 31 imod.
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D2 - Nr III Udbetaling af kørselsgodtgørelse fra klubkassen – udover ungdomsafdelingen:
Forslag: Klubben udbetaler principielt ikke kørselsgodtgørelse, men bestyrelsen kan vedtage
undtagelser.
Vedtaget med 56 stemmer for og 10 imod.
E) Præcisering af vedtægter
Forslag: Vedtægternes § 10 om dagsorden ved den ordinære generalforsamling ændres til:
§ 10 Generalforsamlingen åbnes af formanden,
Hvorefter dagsorden er som følger for ordinære generalforsamlinger:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning til godkendelse om den del af
foreningsarbejde, der hører under vedkommende. Efter hver beretning har medlemmer ret til
at udtale sig.
3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsen.
6. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til budget for indeværende år.
7. Eventuelt
For ekstraordinære generalforsamlinger indgår alene punkt 1,3 og 7, samt 5, hvis der er tale om
valg. Referat fra generalforsamlingen underskrives af ordstyrer og hovedbestyrelsen.
Vedtaget med 56 stemmer for og 4 imod.
Vedtægtsændring er dermed vedtaget, da der var mere end 2/3 af de afgivne stemmer for.
Pkt. 4 Valg til bestyrelsen.
Valg af kasserer: Kassererposten er ledig. Ingen ønskede at stille op.
Valg af næstformand: Søren Mikkelsen valgt med 39 stemmer. Inge Marie Holland 36 stemmer.
Valg af formand for sportsudvalget:
Finn Reifling valgt med 37 stemmer. Søren Svensson 35 stemmer.
Valg af formand for poloudvalget: Andreas Juhl genvalgt uden modkandidat.
Valg af 2 menige medlemmer: Jacob Tue valgt med 60 stemmer, Inger Marie Holland valgt med 39
stemmer. Søren Svensson ikke valgt 35 stemmer.
Det blev derefter foreslået, at man går tilbage i dagsordenen, således at en kandidat til kasserer
posten kunne varetage denne. Michael Antonius Jakobsen var foreslået og havde indvilget.
Der var megen uenighed i forsamlingen om det hensigtsmæssige i at gå tilbage i dagsordenen, når
mange var gået.
Formanden foreslog, at det blev fastholdt, at det vigtigste er at få undersøgt om kassererposten kan
forenkles med hjælp ude fra og dernæst holde ekstraordinær generalforsamling med nyvalg til en
klar kasserer funktion.
Ordstyreren fastholdt sin opfattelse af, at man ikke kan gå tilbage i dagsordenen og oplyste, at hvis
dette skulle ske, så skulle han afsættes og en anden overtage resten af mødet.
Afstemning: 36 stemmer for at ordstyreren skal fortsætte. 14 imod.
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Dernæst fortsatte generalforsamlingen med punkt 5.
Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent.
Formanden havde foreslået nedsættelse til 1250 kr.
Der var overbevisende flertal for at fortsætte med uændret kontingent.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 23.40.
Underskrives hovedbestyrelse og ordstyrer:

4 af 4

Jens Lauritsen
formand

Søren Mikkelsen
næstformand

Henrik Møller
ordstyrer

