Referat af ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub 2016
Onsdag, den 10. februar 2016 kl. 19.00 i klubhuset, Østre Kanalvej 14, 5000
Odense C
Generalforsamlingen åbnes af formanden.
Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne lovligt indkaldt.
Indkaldelse varslet, den 12./1.-2016 og ved opslag i klubben, den 24./12.2015.
Tilstedeværende medlemmer: 66 fremmødte (65 voksne + 1 barn).
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Lars Peter Nielsen, konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Referent: Mette Eis-Hansen.
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.
Formanden aflægger beretning om klubbens aktiviteter gennem året.
- Der har været gennemført flere begynderkurser. I forhold til
sensommerkurserne er det vanskeligt for nybegynderne at blive friroet inden, at
sæsonen er slut.
- Klubben har skiftet bankforbindelse for at lette arbejdet med økonomien for
bestyrelsen og kasseren.
- Regattabygningen er renoveret. Det blev dyrere end oprindelig forventet pga
flere ulovlige forhold i bygningen. Samlet er der stort tilskud fra kommunens
midler til istandsættelsen.
- Der er opsat en computer til brug i klubben.
- Der har været mange ture og samlet er der blandt klubbens medlemmer roet
over 50.000 km.
- Formanden opfordrer til at medlemmerne bidrager til det frivillige arbejde i
klubben. Som eksempel kan vi jo se, at når medlemmerne melder sig til at tage
bassinlivredderprøven, så kan vi leje en hel svømmehal for 24 kr i timen.
- Tak for den hjælp og bistand, instruktion, rengøring, malerarbejde, pasning af
fyret, græsslåning og meget andet som medlemmerne har bidraget med.
Kasseren aflægger beretning om regnskab og budget.
- Renoveringen af regattabygningen har været en bekostelig affære, men flere
medlemmer har bidraget med arbejdskraft.
- I den forbindelse er der anskaffet service til 30 personer. Radisson Hotel / HC
Andersen har bidraget med møblement i form af stole og borde.
- Det bliver muligt for medlemmer at leje regattabygningen til arrangementer.
- Odense Kommune har bidraget med tilskud til forskellige aktiviteter i klubben.
- Kasseren opfordrer til, at medlemmerne hjælper til ved arrangement, hvor nye
potentielle medlemmer kan afprøve forskellige kajaktyper.
- Medlemstallet i hele klubben er reduceret med 7 medlemmer gennem året.
- Børneroning er i fremgang. Medlemstallet er steget med 3 deltagere gennem
året.
- Generelt har aktivitetsniveauet i klubben været højt gennem året. Der er også
udarbejdet et kursuskatalog for den kommende sæson.
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Der er lavet særskilt regnskab for poloafdelingen i det forgangne år. Afdelingen
har fået overført midler fra klubben, idet poloafdelingen ikke har haft mulighed
for at skaffe indtægter på samme niveau som tidligere, idet havneområdet er
under ombygning pga. anlægning af havnebad mv.
Generelt har klubbens udgifter i årets løb været på et acceptabelt niveau til
trods for diverse nyanskaffelser og reparationer.
Tilmelding til kurser og arrangementer foregår nu direkte ved betaling på
klubbens hjemmeside.
I fremtiden skal medlemmerne betale for leje af skabe og skurpladser.
I budgettet er der afsat midler til udledning af spildevand via kloaksystem fra
regattabygningen, idet der på nuværende tidspunkt er septiktank, hvilket ikke
er lovligt. I regattabygningen skal opkoblingen til strøm udvides.

Spørgsmål til regnskab og budget:
Medlem ønsker redegørelse for følgende ift. regnskab og budget:
- Information om bevæggrunde for klubbens henlæggelse af større sum til
regattabygningen, når man ikke har haft brug for henlæggelsen ifm. etablering
af nyt nøglesystem. Bestyrelsen henlægger summen for, at der er økonomisk
råderum til finansiering af større mulige udgifter.
- Udgifter til revision af regnskabet blev også oplyst.
- Klubben har ikke igen søgt tilskud gennem 2 til 1-puljen, idet man tidligere har
modtaget store midler, hvorfor andre foreninger nu kommer i betragtning.
Sportsudvalget aflægger beretning om afdelingernes aktiviteter:
- Der har generelt været højt aktivitetsniveau i både børne- og ungeafdelingen
med mange ture og stævner.
Poloudvalget aflægger beretning om afdelingens aktivitetsniveau:
- Der har været mange udfordringer ift. placeringen af banen i den indre del af
havnen, idet havnebadet er under etablering.
- Polobanen er flyttet til et andet sted i havneområdet og etableres færdig i løbet
af foråret. I den forbindelse mangler stadig midler til anskaffelse af mål.
- Afdelingen har i det forgangne år haft selvstændigt regnskab, hvilket også har
givet nogle udfordringer ift. samarbejde med bank m.v.
- Medlemstallet har ikke været stigende, hvilket tilskrives vanskelige
træningsmuligheder.
Næstformanden aflægger beretning:
- Der har generelt været mange forskellige arrangementer og ture gennem året.
Ud fra tilmeldingerne konstateres, at mange forskellige medlemmer deltager.
Det konkluderes, at omkring 10% af medlemmerne har arrangeret et eller andet
gennem året.
Skurbestyreren aflægger beretning:
- Der er flere ledige pladser til kajakker i skurene. Muligvis laves ekstra hylder i
skurene, så der kan være endnu flere.
- Alle klubbens kajakker er afmærkede, så de kan identificeres. Der er stadig flere
medlemskajakker, der ikke er afmærkede, hvorfor man ikke ved, om de ejes af
nuværende eller tidligere medlemmer.
Menigt medlem supplerer bestyrelsens beretninger med kommentar:
- Det har fungeret godt med aktiviteter og frironing.
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3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der er indkommet tre forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne. Forslagene er modtaget
rettidigt ved skriftlig indsendelse til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen
(27./1.-2016). Indkomne forslag er også offentliggjort på Odense Kajakklubs
hjemmeside og ved ophæng i klubben senest 5 dage før generalforsamlingen.

1. Anne-Mette Mortensen foreslår ændret aldersgrænse for bestyrelsen
Motivering:
At give klubbens yngre engagerede medlemmer over 18 år mulighed for at tage del i
bestyrelsesarbejdet og dermed ansvar for deres egen og andres brug og gang i
klubben - Man er økonomisk myndig, når man er fyldt 18 år, så der er intet til hinder
for at nedsætte aldersgrænsen til 18 år. En tilsvarende høj alder findes ikke i andre
klubber.
Forslag: Vedtægternes §11 ændres:
Fra: “Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 25 år”
Til: “Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år”
Hvis forslaget vedtages vil reglen gælde fra første valg efter vedtagelsen. Det vil
konkret sige allerede under valg til bestyrelsen på samme generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.
Forslaget blev vedtaget med over 2/3-dels flertal blandt de fremmødte.
2. Pia H. Jensen foreslår følgende:
Motivering:
Jeg synes det er vigtigt at klubben har en synlig strategi for indkøb af kajakker (og
måske også andet træningsudstyr)
Formålet med en synlig strategi er at der ikke bare købes ind efter et
tilfældighedsprincip, men at medlemmerne inddrages i beslutningerne om hvad der
skal købes hvornår. Jeg vil gerne pointere at dette ikke er for at fratage bestyrelsen
retten til at beslutte noget, men for at synliggøre beslutningsgrundlaget overfor
medlemmerne.
Forslag:
2a At der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hav, tur, kap og polo
disciplinerne, som skal definere hvilke kajaktyper vi skal indkøbe. Er det
begynderkajakker, populære kajakker, moderne kajakker, billige kajakker, forskellige
kajakker vi går efter og hvad skal budgettet være?
2b At der afsættes et fast (minimums) beløb i budgettet til kajakindkøb (inklusiv
pagajer, veste og andet roudstyr)
2c At der aftales en procedure for hvordan medlemmernes ønsker til kajakindkøb
håndteres, så det er transparent for medlemmerne når der tages beslutninger.
Yderligere motivation for forslaget:
Forslagsstilleren pointerer, at forslaget drejer sig om etablering af udvalg, der
udarbejder strategi for indkøb.
Forslag 2a er vedtaget ved udbredt flertal blandt de fremmødte.
Forslag 2b er vedtaget ved flertal blandt de fremmødte (25 for og 23 imod).
Forslag 2c er vedtaget ved udbredt flertal blandt de fremmødte.
3. Jens Lauritsen foreslår et princip for hvilke kajakker klubben skal have
(forslaget omhandler ikke polo, som har selvstændigt regnskab aktuelt).
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Motivering: Vi skal have gode kajakker til begyndere og et udvalg af kajakker til brug
for de erfarne, sådan at erfarne voksne kan forvente at klubben har forskellige man
kan ro i. Hvis man ønsker en bestemt type altid må man købe den selv eller sammen
med andre.
Forslag:
3a Bestyrelsen sikrer, at der er tilstrækkeligt med kajakker til begynderkurserne og et
passende udvalg af andre typer af kajakker, som voksne medlemmer kan bruge når de
er mere erfarne. For ungdoms- og børneroere sikres et passende udvalg til de
forskellige aldersklasser.
3b Medlemmerne kan ikke forvente, at klubben stiller mange kajakker af samme type
til rådighed, så alle kan ro i en foretrukket kajaktype, eller at der indkøbes kajakker til
reelt personlig eller næsten personligt brug.
Yderligere motivation for forslaget:
3a Forslagsstilleren pointerer, at udvalget af kajakker skal være bredt, så klubben er
attraktiv for flere typer medlemmer. Udvalget af kajakker skal omfatte børneroning,
tur- og havkajakker samt konkurrencemodeller, der modsvarer medlemmernes
roniveauer. Særlige og specielle ønsker indgår hermed ikke i forslaget, hvilket gav
anledning til debat om anskaffelse af kajakker til særlig talentudvikling.
3b Forslagsstilleren pointerer, at forslaget omhandler, at medlemmer ikke bør kunne
forvente, at der anskaffes kajakker efter personlige ønsker. Alle klubbens medlemmer
har ret til at bruge klubbens kajakker.
Forslag 3a er vedtaget ved udbredt flertal blandt de fremmødte.
Forslag 3b forkastes ift. afstemning, men der blev givet klar tilkendegivelse
af intentionerne med forslaget.
4. Fastsættelse af kontingent
- Kontingentet er uændret med 1.500,-kr. årligt.
5. Valg af bestyrelsen
På valg er kasserer, næstformand, sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2
ordinære bestyrelsesmedlemmer. Derved er alle medlemmer på valg bortset fra
formanden.
Formand:
Kasserer:
Næstformand:
Poloudvalgsformand:
Sportsudvalgsformand:
Bestyrelsesmedlem:

Jens Lauritsen (ikke på valg)
Inge Marie Holland (modtager ikke genvalg)
Ulla Jacobsen (valgt)
Jakob Tue Christensen (genvalgt)
Andreas Juhl (genvalgt)
Søren Svensson (modtager ikke genvalg)
Floor Dijkstra Zegers (valgt)
Finn Reifling (modtager ikke genvalg)
Åsa Fex Svenningsen (genvalgt)
4Søren Svensson (valgt)

6. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til budget for
indeværende år
Budgettet blev forelagt generalforsamlingen.
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7. Eventuelt
- Forslag om økonomisk støtte til poloafdelingen ift. anskaffelse af mål.
- Ønske om oplysning af datoer om arbejdsdage.
- Forslag om mulighed for debat om anskaffelse af kajaktyper via forum på Facebook.
- Ønske om opdatering af hjemmeside, hvilket dog forudsætter, at nogen melder sig til
arbejdet hermed.
- Bestyrelsen har undersøgt forsikringsforholdene i klubben. Materiel og kajakker
dækkes ved brand.
- Nyt nøglesystem iværksættes, idet nuværende låse ikke fungerer optimalt udendørs
og ift. saltvand.
- Svømmehallen kan lejes for 24,-kr. pr. time, hvis klubben kan stille med livreddere
med bassinprøven. Klubben vil gerne finansiere livredderkurser for interesserede
medlemmer.
- Der opfordres generelt til deltagelse i det frivillige arbejde.
Odense, den 10./2.-2016 Mette Eis-Hansen
Underskrevet:
Dirigent: Lars Peter Nielsen
Bestyrelsen:
Formand:

Jens Lauritsen

Kasserer:

Ulla Jacobsen

Næstformand:

Jakob Tue Christensen

Poloudvalgsformand:

Andreas Juhl

Sportsudvalgsformand:

Floor Dijkstra Zegers

Bestyrelsesmedlem:
Åsa Fex Svenningsen
Søren Svensson
Underskrevet udgave opbevares i foreningens arkiv.
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