Odense Kajakklub, ordinær generalforsamling onsdag,
10. februar 2016
Kassererens beretning
Regnskabet for 2015 er trods udgifter til istandsættelse af regattabygningen tilfredsstillende
med et overskud på kr. 13.025,- Vi har endda kunnet hensætte kr. 35.000,- mhp
kloaktilslutning til regattabygningen. Udgifterne til regattabygningen er i alt kr. 235.801,88
incl. forsikring og forbrugsafgifter. Til håndværkere og indretning er der brugt kr. 226.883,74.
Vi var heldige at arve nogle borde fra Radisson Blu H.C. Andersen, som til gengæld skal have
et kajakarrangement i juni, og fra Odense Koncerthus har vi lånt 40 rødpolstrede stole.
Bygningsforsikringen er steget med godt kr. 5.000,-, da bygningen ikke længere er ”lager”.
Nu håber vi på, at rigtig mange af jer vil leje lokalet til private arrangementer. Prisen er kr.
750,- + depositum kr. 500,Fra Odense Kommune har vi modtaget kr. 949,- (2016-tilskuddet på kr. 4.197,18 står også i
2015-regnskabet) i lokale- og aktivitetstilskud. Fritid & Eliteidræt har desuden ydet tilskud til
3 unge roeres træningsophold i Italien, tilskud til havneræs samt til 4 polospilleres deltagelse
i EM.
Der har også været råderum til at købe (brugt) udstyr (kr. 20.350,-) til motionsrummet, en
brugt påhængsmotor (kr. 8.000,-) og til nye kajakker (to børnetoere, en hurtig turkajak for
”store”/lange personer foruden udstyr). Betaling for de to spinning-cykler er et
kajakarrangement i august for Motionsklubben på Odense Universitetshospital, af hvem vi
købte det brugte træningsudstyr.
Vandforbruget, som i 2014 steg markant, faldt lidt i 2015 til 474 m3. Det tolker jeg som
udtryk for stor aktivitet i klubhuset, hvilket er absolut godt. Der er næsten altid aktivitet i
klubhuset, af en eller flere medlemmer, og det er dejligt at se, at stedet bliver brugt.
Problemet med at få varmt vand i damernes omklædningsrum er løst.
53 medlemmer meldte sig ud, og 56 meldte sig ind, hvoraf 45 er kursister. Ni er overgået til
passivt medlemskab. Jeg byder alle velkommen. Jeg håber, I alle har fundet jer til rette og
har lyst til at fortsætte medlemskabet. OK har lige nu 313 aktive medlemmer – 7 færre
end i 2014. OK har 2 æresmedlemmer. Desuden 31 passive medlemmer. Desværre
måtte vi i 2015 tage afsked med Bubi (æresmedlem)
Det er en pæn gruppe børneroere, og flere nye er på vej. Der har været afviklet 4 havkajakog 3 turkajakkurser med lidt færre kursister, end i 2014. Tag gerne 2016-pjecen med til
venner etc.
Poloafdelingen har i 2015 fungeret som delforening under hovedforeningen. Det blev ikke
det testår, vi havde forventet. Dels viste det sig meget omstændigt for polos kasserer at få
adgang til bankkontoen i Nordea, og dels har polo været meget begrænset i deres
indtægtsmuligheder pga havnebadsbyggeriet. Der har fx kun været afholdt et
kajakarrangement. Vi er enige om at fortsætte delforeningsordningen i 2016.
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PK Revision har ikke foretaget særskilt revision på polos regnskab, som alene er præsenteret
som en udskrift fra Conventus. Med poloafdelingens konto i Nordfyns Bank bliver det
fremover mere enkelt at styre økonomien, også for OCI-koordinatoren. Hovedforeningen har
betalt reparation at polo-mål på kr. 17.425,- Polo har traditionen tro afholdt OCI, og i 2015
med et overskud på knap kr. 3.000,OK havde i juli besøg af Kraftcenter Vejle, hvor en lille håndfuld af vore unge roere er
tilknyttet. Kraftcenter Vejle har genereret kr. 9.156,50 i ophold.
Klubfesterskabet måtte desværre aflyses pga manglende arrangørgruppe. Vi har planer om
at ”pålægge” forårets kursister den opgave samt opgaven med at arrangere julefrokost. Tak
til Preben for at stable en julefrokost på benene.
Klubhuset er den store udgiftspost (ca. kr. 200.000,-), primært pga forsikringer og
forbrugsafgifter. Det falder måske nogle for brystet, at udgiften til PK Revision er på kr.
41.801,- Og, ja, det er et ”pænt” beløb, men det er en stor hjælp for kassereren at vide, at
der er professionel hjælp til en i forvejen tidkrævende post.
Det koster at holde arbejdsdage, men billigt i forhold til det store udbytte. Tak til alle, der har
ydet en flot indsats. Også en stor tak til ”malerne” i regattabygningen.
Vi hensatte i regnskabet for 2014 kr. 75.000,- til et nyt låsesystem. Låsene har i 2015
fungeret nogenlunde tåleligt, men Carl F. har nu indstillet gratis udskiftning af defekte låse.
Der skal derfor tages stilling til, om vi skal udskifte låsesystemet, eller vi skal bygge
kajakportene om eller ???? Der skal tænkes vejr og vind samt andre klubbers erfaringer med
låsesystemer ind i projektet.
Kontingentopkrævning vil måske overgå til betaling med dankortabonnement, som mange
kender fra fx optankning på deres mobiltelefon. Mere derom senere.
Jeg vil til slut sig mange tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Vi har haft
nogle gode møder, med en god tone og en positiv ånd. Jeg takker af i denne omgang og vil
fremover koncentrere mig om kurser og nøgler. Odense Kajakklub er en FORENING, og kun
ved medlemmernes FORENEDE medvirken skabes en god stemning og klubånd med omsorg
for både de åndelige og de fysiske værdier (klubhus, kajakker, udstyr, inventar) Der tales i
dag meget om at ”gøre en forskel” – det kan man gøre her ved altid at bidrage med en
frivillig indsats, uanset om det er med en lille eller stor opgave. Tak til medlemmerne for god
tilslutning til aktiviteter, stævner, arbejdsdage, ja bare at møde mange på vandet og i
klubhuset. Det er den indstilling, der giver en rigtig god forening!
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