Formandens beretning  generalforsamling februar 2015
Odense Kajakklub
Formandens beretning for 2014 sæsonen.
Formand: Jens Lauritsen

Aktiviteter i klubben er det væsentlige.
Når jeg ser tilbage på sidste sæson, så tænker jeg især på alle de mange aktive, som har været med til at få liv i klubben og
sat aktiviteter i gang. Det er jo en herlig klub vi har. Den alsidighed der kendetegner de mange forskellige aktiviteter fortjener
ros i sig selv.
Klubbens formålsparagraf sætter rammer for aktiviteterne og den ligeværdighed der er, hvor hver afdeling af klubben har sit
særkende. Ungdom, sport, polo og motionsafdeling. Hver har sine aktiviteter, der forberedes af de meget aktive og nydes af
alle. Heldigvis er der mange, som har lyst til at bidrage. Uden de mange bidrag kunne klubben ikke tilbyde de forskellige
aktiviteter. Vi har trænet nye medlemmer  4050  og haft deltagelse i motions og konkurrencestævner og ture, som giver
både fællesskab, træning til deltagerne og noget at tale om ved klubaftener eller blandt venner og bekendte udenfor klubben.
Det at ro kajak er stadig populært, som det har været i mange år. Det skifter lidt, hvad der er mest populært  turkajak,
havkajak, stævnedeltagelse m.v.  men når I ser på billedet, som nu er på klubbens hjemmeside fra forårets arbejdsdag, så er
der ikke tvivl om, at mange har lyst til at bidrage.
Det er et vilkår for klubben, at nogen melder sig ud efter ét, flere eller mange års medlemsskab. Men interessen for at være
med i forårets kurser er stor, lige nu er der 35 på listen, så vi må hjælpes ad med at sørge for at de fleste af disse kommer
ind i klubben på en god måde.
I bestyrelsen har vi haft et godt og konstruktivt arbejdsår, og vi har været meget enige om at prioritere klublivet, som en vigtig
faktor. Det klubliv, som betyder at vi markerer et socialt fællesskab, og ikke blot rammer for individuel aktivitet. Fra 2015 vil
vi fokusere endnu mere på det sociale, sådan at vi forhåbentlig kan fastholde flere af de nye og gamle medlemmer i klubben.
Bestyrelsen har prioriteret at fortsætte med forenkling af administration og har det sidste år derfor sikret yderligere hjælp fra
revisor til bogføring, ligesom vi forleden har fået godkendt dankort betaling. Arbejdet for bestyrelse og kasserer for
hovedforeningen bliver fra i år mindre fordi regnskabet for polo afdelingen nu er udskilt, sådan at polo har selvstændigt ansvar
overfor generalforsamlingen, og selv skal sikre bogføring, daglig administration mv indenfor det regnskab, hvor der overføres
500 kr pr medlem, som hovedsagelig er aktiv i polo, mens de resterende 1000 kr sikrer klubhus m.v. Ordningen med, at der
kun udbetales klubmidler til udvalgte stævner, at kørsel ikke længere refunderes og at der i det hele taget er fokus på
forenkling mener jeg er en vigtig del af at sikre frivillige til bestyrelse, kassererpost m.v. Vi er jo alle med i klubben for at ro
kajak og ikke for at være administratorer.
Af mere konkrete tiltag kan jeg nævne, at mit forslag om at købe toerkajakker til børneroerne er vedtaget af bestyrelsen, så
der er en god kajakbestand til børnehold til foråret. Vi har sikret svømmehalstræning, og fortsætter med istandsættelse af

regattabygningen, som jo desværre har vist sig at være i noget dårligere stand end vi havde forventet, så derfor er projektet
endnu ikke færdigt. Både nedløb, afløb og strøm viste sig at være helt i uorden, men nu er det repareret og helt i orden, så vi
kan tage fat på det mere synlige efter generalforsamlingen.
Vi har øget kajakbestanden med tre nye havkajakker og en turkajak mere, samt en hurtig tur kajak til store roere, som blev
besluttet forrige år. Så vi er faktisk godt stillet nu til at tage imod både nye medlemmer og sikre kajakker i rimeligt omfang til
alle. De bliver fremvist ved stander hejsningen.
Økonomisk set har vi overstået ombygningen indenfor tilskuddet fra kommunens 2:1 pulje og det lykkedes mig at hive
yderligere godt 70000 kr hjem ved afslutning af regnskabet. Alt i alt skylder vi tak til kommunen for opbakningen og
Friluftsrådet for støtte til den nye flydebro ved åen.
Det kommende år stiller også krav til bestyrelsen, fx skal vi jo arbejde med regattabygningen, fortsat sikre låsesystemet og
selvfølgelig og vigtigst af alt sikre aktiviteterne, så der bliver et godt klubliv.
Tak for arbejdet i Polo , sports og ungdomsafdelingerne, samt kassereren som selv fremlægger beretning, samt en tak til den
øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, alle instruktører, de der hjælper med forskelligt uanset om det er maling af huset,
rengøring, sikrer græsslåning, bygning af flydebro eller aktiviteter  Træning af nye, Pinsetur, Skt Hans, Fjordens Dag, Le
mans m.v.
Kort sagt  tak for samarbejdet om en god klub og mange aktiviteter i klubben. Klublivet er summen af det vi alle
hjælpes ad med at få skabt og tilbudt.

