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Kassererens beretning (Inge Marie Holland)
Det er med stolthed, jeg kan præsentere regnskabet for 2014, der udviser et overskud. Umiddelbart er
overskuddet stort kr. 204.695,53, men reelt er det ”kun” kr. 32.368,03. Det skyldes, at 2:1tilskuddet fra
Odense Kommune (kr. 172.327,50) nu er gjort op, og beløbet er overført fra balancen til
resultatopgørelsen.
Vi har haft et påholdende år, men alligevel synes jeg, der har været mange af aktiviteter i klubben.
73 medlemmer meldte sig ud, og 81 meldte sig ind, hvoraf 55 er kursister. Jeg byder alle velkommen –
til nogle kan jeg sige ”tilbage” efter en pause fra klubben. Jeg håber, I alle har fundet jer til rette og har
lyst til at fortsætte medlemskabet. OK har lige nu 320 aktive medlemmer, hvoraf er 2 familier og 3
æresmedlemmer. Desuden 21 passive medlemmer. Det er også kommet flere børn i klubben – en
tendens ungdomsafdelingen har ambitioner om skal øges. Der har været afviklet 4 havkajak og 3
turkajakkurser.
OK har to gange haft besøg af Kraftcenter Vejle, hvor et par af vore unge roere er tilknyttet. Under
augustopholdet, begunstiget af perfekt sommervejr, blev påhængsmotoren desværre stjålet
(gummibåden fundet ved det nye slæbested). Kraftcenter Vejle betalte kr. 8.500, i erstatning. Der skal
nu købes en ny motor og evt. en ny jolle. Kraftcenter Vejle har genereret kr. 10.510, i ophold.
Polo har haft succes med afvikling af polterabend/firmaarrangementer og har således genereret kr.
12.500, til klubben.
Polo har traditionen tro afholdt OCI, og i 2014 med et flot overskud stort kr. 16.907,
Der er også skiftet ud i trailerflåden, således vore trailere bedre passer til vort behov.
Kajakindkøbet er begrænset til 3 havkajakker til ”store personer”, mens en er givet i bytte for en
supermalik, der er mere all round. I 2015 er der planer om køb af et par børnetoere og en hurtig
turkajak til ”store/lange personer”
Der er også givet tilskud fra andre parter. Således har Friluftsrådet givet kr. 10.500, til bygning af en
flydebro i åen, Odense Kommune har bidraget med lokale og aktivitetstilskud samt tilskud til
poloafdelingens U21landsholdsspillere, der var med til at vinde VM. Endelig giver Sport Event Fyn og
DKF tilskud til havnekulturfestivalen.
Til såvel klubfesterskab og julefrokost var der flot tilslutning, men der er plads til flere, så meld jer i
2015. Julefrokosten gav endda et lille overskud. Tak til Søren & co. samt Louise & co. for planlægning,
m.m.
Klubhuset er den store udgiftspost (ca. kr. 133.800,), primært pga forsikringer og forbrugsafgifter. Den
store aktivitet i huset har betydet, at vi også har øget vort vandforbrug fra 178 m3 til 513 m3.
Det betyder en ekstraregning på ca. kr. 25.000, og udgiften i 2015 bliver forøget til ca. kr. 45.000. Det
får mig naturligvis til at opfordre medlemmerne til at tænke på badets længde, men der skal givetvis
også kigges på rørføringen, idet der bruges ekstra vand på at trække varmt vand frem til damernes
baderum.
Det koster at holde arbejdsdage, men billige i forhold til det store udbytte. Tak til alle, der har ydet en
flot indsats.
Jeg sagde, da jeg blev valgt, at jeg ikke bruger penge, før vi har dem. Det løfte har jeg tænkt mig at
holde, og bestyrelsen har besluttet at hensætte ”pæne” beløb til fremtidige projekter, således kr.
50.000, til færdiggørelse af regattabygningen, kr. 75.000, til et nyt låsesystem og kr. 100.000, til nyt
tag på klubhuset. Låse og tag tænkes ikke udskiftet i 2015, men det er fornuftigt at gardere sig, når
muligheden byder sig.
Vi har netop indgået en aftale med Nets om mulighed for betaling med Dankort, både kontingent og
deltagelse i stævner, fester etc. Mere info om det praktiske følger.
Jeg vil til slut sig mange tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Vi har haft nogle, ja
hyggelige møder, med en god tone og en positiv ånd. Det er jeg sikker på fortsætter. Også tak til alle
medlemmer for en god klubmentalitet. Dejligt at opleve god tilslutning til aktiviteter, stævner, fester,

arbejdsdage, ja bare at møde mange på vandet. Det er den indstilling, der giver en rigtig god forening!
Mange tak!
Jeg har sat stor pris på beslutningen om at betale PK Revision for bogføringsdelen. Det har været en
stor hjælp, når man er urutineret kasserer. Det gjorde også, at årsregnskabet stort set var på plads ”af
sig selv”

