Referat: Generalforsamling Odense Kajakklub 2017
Tidspunkt: Onsdag, den 8. februar 2017 kl 19.00
Sted: Odense Kajakklub - Klubhuset, Østre Kanalvej 14, Odense

Dagsorden
Generelt:
Dagsordenen følger punkterne i klubbens vedtægter.

Punkt1: Valg af ordstyrer og referent
Valg af ordstyrer Per Crüger og referent Mette Eis-Hansen.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

Punkt 2: Årsberetninger fra bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning til godkendelse om den del af foreningsarbejdet, der hører
under vedkommende.
Alle beretninger blev godkendt på generalforsamlingen.

Hovedpunkter i formandens beretning ved Jens Lauritsen:
I det forgangne år har der været stor roaktivitet i klubben på mange forskellige områder ift. ture og
konkurrencer.
Klubben råder over mange forskellige typer kajakker, og i løbet af perioden er der blevet udskiftet en hel del
af dem.
Der har været mange frivillige, der har lagt arbejde i klubben.
Samarbejdet med Odense Kommune fungerer godt.
Generelt er administrationen af klubben blevet mere enkel og mindre bureaukratisk.
Initiativer som anvendelse af kontaktpersoner og frironingsaktivitet er med til at hjælpe nye medlemmer ind
i klubbens fællesskab.
Samarbejdet mellem selve klubben og kajakpoloafdelingen fungerer klart bedre sammenlignet med tidligere.
Odense Kommune har ydet økonomisk støtte i forbindelse med renovering af regattabygningen.
Friluftsrådet har ydet økonomisk tilskud til ny flydebro.
Der er generelt blevet bedre forståelse i klubben for medlemmernes forskellige ønsker til roaktiviteter.
Jens Lauritsen takker af som formand efter 4 år på posten.
Jens Lauritsen lægger den fulde formandsberetning ud på klubbens hjemmeside.

Hovedpunkter i kasserens beretning ved Ulla Jacobsen:
Regnskabet for 2016 viser generelt en god og solid økonomi for klubben.
Udgifter til indkøb af nye kajakker har været større end forventet, hvorfor denne post er betydeligt større
end budgetteret. En del af udgiften er blevet dækket af sponsorater.
Kommentar efterfølgende af tilføjet Åsa Fex Svenningsen: Udgiften til nye kajakker var ikke større end ventet
- men bare større end sædvanligt pga. beslutning taget på sidste års generalforsamling.
Enkelte Coast-Runnere er blevet solgt i forbindelse med udskiftning af kajakker. Et medlem rejser
spørgsmålet om, hvordan procedurerne er for udskiftning og salg af klubkajakker, der udgår af klubbens
samling. Bestyrelsen fortæller, at det er kajakudvalget, der beslutter, hvilke kajakker, der skal udskiftes.
Kriterierne omhandler, hvor vidt kajakkerne er egnede eller uegnede til fortsat anvendelse i klubben.
Eksempelvis udskiftes en kajak, hvis denne kontinuerligt skal repareres. Fremadrettet er det besluttet, at
udgåede kajakker skal sælges på auktioner i klubben f.eks. i forbindelse med arbejdsdage.
Bestyrelsen har indført mulighed for at betale kontingent via hjemmesiden med dankort, hvilket sparer
klubben for en del administration og gebyrer.
Regnskabet er godkendt af statsautoriseret revisor.

Hovedpunkter i sportsudvalgets beretning ved Floor Dijkstra Zegers:
Der har gennem året været mange forskellige stævner og arrangementer. I forbindelse hermed har flere af
deltagerne vundet i konkurrencer.
Afhængigt af sæsonen foregår træningen ude eller inde. Der trænes generelt 1-2 gange ugentligt.

Hovedpunkter i kajakpoloafdelingens beretning ved Andreas Juhl:
Kajakpoloafdelingen har været kraftigt udfordret af forholdene på havnen i relation anlægning af
havnebadet, idet polobanen blev inddraget i forbindelse hermed.
Trætribunen er blevet flyttet væk fra havnebadet og længere ud af havneområdet, så der igen bliver
mulighed for etablering af polobane. Der kan muligvis etableres en ekstra polobane i området, så der kan
arrangeres stævner.
Afdelingen har deltaget i en hel del stævner, hvori flere konkurrencer er blevet vundet.
Medlemstallet er gennem året blevet forøget med 8 medlemmer.
Der er generelt kommet mere system i de økonomiske og administrative forhold mellem selve klubben og
kajakpoloafdelingen.

Hovedpunkter i juniorudvalgets / børneholdets beretning ved Lars Madsen:
Gennem året har der været en større udskiftning blandt medlemmerne på holdet, men antallet har ligget
meget stabilt på 7-8 børn. Der er stadig plads til flere nye roere.

Hovedpunkter i skurbestyrerens og udlejningsansvarliges beretning ved Finn Reifling:
Der er mulighed for at opsætte en ny hylderække i kajakskuret, så der kan blive plads til ca. 20 ekstra
kajakker. Opsætningen heraf kræver, at der er nogen, som vil påtage sig arbejdet i forbindelse hermed.
Der er flere frivillige, der gør et stort arbejde i forhold til at passe klubben med hensyn til rengøring og
vedligeholdelse.

Punkt 3: Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Emne nr. 1: Sikring af bestyrelsens mulighed for at fungere:
Motivation: Der har tidligere været tvivl om, hvad der skal ske, hvis der ikke er nogen, som stiller op til
formands- eller kasserervalg. Desuden er det vigtigt at sikre både formand og kasserer opbakning i arbejdet.
Bestyrelsen foreslår derfor denne ændring ift. § 11 i vedtægterne. Forslag til rettelser er fremhævet med fed
skrift.
§ 11 : Foreningens bestyrelse består af hovedbestyrelsen, sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2
ordinære bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til
klubbens drift.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der fælles repræsenterer foreningen
udadtil.
Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift. Ansvarsområder skal
fremgå af klubbens hjemmeside og opslag i klubben.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges:
1. formand for 2 år i ulige år
2. kasserer for 2 år i lige år
3. øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år
Formand og kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke
fortsætter generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til
ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år) eller formand (ulige
år). Andre ubesatte poster kan også indgå.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller formand/kasserer ikke vælges på den
ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste
generalforsamling.
Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.
Vedtægterne er senest revideret efter vedtagelse på ordinær generalforsamling den 8. februar 2017.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Emne nr. 2: Revidering af klubbens regnskab og valg af revisor:
Forslag 1 fra Preben Apager: Generalforsamlingen vælger revisor.
Motivation: Det skal være generalforsamlingen, som beslutter, hvilken revisor, det skal være og ikke
bestyrelsen.
Forslag 2 fra bestyrelsen: Bestyrelsen vælger ekstern revisor, der opfylder kommunens krav til frivillige
foreninger.
Motivation: Bestyrelsen kan sikre, at valg af revisor tilgodeser en forenkling af det administrative arbejde, og
kombineres med hjælp til bogføring, hvis dette ønskes. I øvrigt er den nuværende revisor PK Revision
udpeget på generalforsamlingen i 2012, dog sådan, at bestyrelsen dengang fik mandat til at finde en anden.
Det har bestyrelserne siden ikke ønsket.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Forslag 1 fra Preben Apager: Kontingentet nedsættes til 1.200,-kr. om året.
Motivation: Der er penge nok, og der er brugt penge uden om generalforsamlingens hensigt.
Forslag 2 fra bestyrelsen: Kontingent er fortsat 1.500,-kr. om året.
Motivation: Med dette kontingent kan vi fastholde det nuværende aktivitetsniveau og sikre løbende
fornyelse af klubhus, varmesystem, nøglesystem, bådskur, kajakker og andet udstyr, uden at der bliver
behov for pludselige ændringer i kontingentet.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Kontingentet er fortsat uændret 1.500,-kr. om året for almindelige aktive medlemmer. Derudover er der
fortsat forskellige kontingentsatser for andre typer medlemsskaber, hvilke fremgår af klubbens hjemmeside.
Kasseren opfordrer til betaling via dankort, idet administrationen er mere enkel, og klubben sparer
omkostninger til gebyrer. Den årlige kontingentindbetaling via dankort på hjemmesiden fungerer som
engangsbetaling, hvorfor man ikke skal rette kortoplysninger ved fornyelse af betalingskort. Ordningen
fungerer for nuværende medlemmer, idet nye medlemmer også skal indbetale indmeldelsesgebyr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.
Formand:
Jens Lauritsen ønskede ikke genvalg.
På generalforsamlingen blev det besluttet, at valg af formand blev udskudt til efter valg af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, idet ingen af de foreslåede kandidater ønskede at modtage valg til posten. Desuden
var der ingen andre i forsamlingen, der ønskede at stille op.
Bestyrelsens sammensætning efter valget:

Kasser:
Ulla Jacobsen forsætter (ikke på valg i år)
Næstformand:
Jakob Tue Christensen (genvalgt)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Søren Svensson, Andreas Juhl, Floor Dijkstra Zegers, Åsa Fex Svenningsen (alle genvalgt)
Formand:
Ingen blev valgt, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af formand.

Punkt 6: Budget
Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til budget for indeværende år.
Den budgetterede udgift til kajakker, materiel og værksted for 2017 er nedsat til oprindeligt niveau, idet man
ikke forventer ekstraordinære udgifter til anskaffelse af kajakker. Eksempelvis har der været anskaffet 1 stk.
firekajak i 2016, der har været forholdsvis dyr i anskaffelse.

Punkt 7: Eventuelt
Finn Reifling fortæller, at der er mulighed for at få udleveret bog af SOK, der omhandler klubbens historie.
Finn udleverer eksemparer af bøgerne ved henvendelse herom.
Finn Reifling opfordrer til deltagelse i formiddagsmøderne hos SOK om mandagen, hvis man har mulighed
for det.
Anders Østergaard opfordrer til, at klubben arrangerer en aktivitet ligesom Tour de Thurø.
Floor Dijkstra Zegers fortæller, at der er mulighed for at lave statistikker over roede distancer og anvendelse
af klubbens kajakker ved hjælp af det elektroniske rokort. Det elektroniske rokort koster klubben ca. 2.200,kr. årligt. Der har været mulighed for at anvende rokortet siden midt på sommeren 2016 via Rokort.dk og
appen Rokort.
Jens Lauritsen meddeler, at Dansk Kano- og Kajakforbund gerne vil anvende regattabygningen i forbindelse
med etablering af rostævner, hvorfor der skal findes en kontaktperson fra klubben.
Jakob Tue Christensen fortæller, at regattabygningen har været booket til 3 arrangementer i 2016. I 2017 er
der foreløbig 6 reserveringer. I bestyrelsen udarbejdes nyt udlejningsreglement med priser.
Inge Marie Holland har justeret medlemslisterne i Coventus med Dansk Kano- og Kajakforbund i forhold til
justering af antal aktive og passive medlemmer.
Inge Marie Holland meddeler, at nøglesystemet fortsat er under udskiftning. Nye hængelåse opsættes i
portene puljevis, idet udgiften pr. lås er ca. 3.000,-kr. Inge Marie udleverer nye nøgler til kajakportene ved
henvendelse.

Inge Marie Holland opfordrer til, at man jævnfør generalforsamlingsbeslutning opslår ture og andre
arrangementer på opslagstavlen i klubben og ikke kun på Facebook. Opfordringen skal også ses i lyset af, at
det ellers kan være vanskeligt at danne sig overblik over, hvornår de 3 bådtrailere er ledige.
Per Crüger har udarbejdet foldere om klubben, som kan udleveres til omdeling. Eksemplarer til udlevering
kan fås ved henvendelse til Per.
Medlem opfordrer til, at klubben deltager i affaldsdagen arrangeret af Danmarks Naturfredning den 2. april
2017. Forslaget omhandler indsamling af affald i områderne omkring åen og kanalen.
Jens Lauritsen opfordrer til, at klubture indskrives i klubbens kalender på hjemmesiden, så alle medlemmer
har mulighed for at se dem.
Medlem ytrer ønske om, at det ikke skal være muligt at have mere end 2 kajakker liggende i kajakportene pr.
medlem for at skabe ekstra plads. Finn Reifling meddeler, at det kun er enkelte medlemmer, der har mere
end to kajakker liggende, hvorfor problemet er af begrænset omfang.
Jens Lauritsen fortæller, at Søsportens Sikkerhedsråd har indledt en sikkerhedskampagne, der omhandler
småbåde, hvorfor plakater herom er opsat i klubben. Jens opfordrer til at bruge appen SejlSikkert.

Odense, den 10. februar 2017

Mette Eis-Hansen
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Ordstyrer

