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Referat fra Odense Kajakklubs ordinære generalforsamling onsdag den 28. februar 2018
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Kurt Gammelgaard Nielsen
Referent: Jens Lauritsen
Ordstyreren konstaterer, at generalforsamling er indkaldt efter vedtægternes regler.
Der var i alt 57 aktive og et passivt medlem mødt frem.
2. Beretningerne.
Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning til godkendelse om den del af foreningsarbejde,
der hører under vedkommende. Efter hver beretning har medlemmer ret til at udtale sig.
Formand Mette Mule aflagde beretning med flere vigtige punkter:
-

-

-

-

En stor tak til alle
Ved oprydning og flytning af kajakker fra medlemmer med mere end en kajak blev der 17
nye pladser i bådskuret
Regattabygningen bruges af mange forskellige både interne og eksterne.
Aktiviteterne. Der har været tre havkajakhold og to turhold for nye medlemmer, frironing,
onsdagssamlinger, omskoling og nye polohold. Samt mange flere aktiviteter. Med stor
hjælp fra frivillige er der også afholdt DM-masters med mange unge deltagere, og
julekajak i samarbejde med Kerteminde kajakklub, Grejbank Fyn og Nordatlantisk Hus.
Fremtiden:
Handicaproning: det er en god fortsat aktivitet. Hvad skal vi bruge klubaftener til – der
kunne være brug for noget nyt. Så kommer der vel også nye mandags/torsdagstræninger
Ture til både Tour de Thurø, havkajakture – både anmeldte og spontane der er meldt på
Facebook.
Vi har holdt åbent hus for gæster, bl.a. fra OUH. Fx 26. maj hvor der kommer gæster fra
Otterup. I august kommer der en ungdomscamp, og et forsøg med ungdoms/skolehold.
Læg mærke til kalenderen og meld jer gerne til at hjælpe til.
Ungdoms”teamet” er nu på fem personer og træner flere gange om ugen. Alle
medlemmer må meget gerne melde ud og foreslå børn og unge at deltage. Der er lavet
en særlig folder.
Poloaktiviteterne er også mangfoldige, men måske lidt usynlige i kalenderen.

Formandens fokuspunkter for 2018:
Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer. Tiltrække nye medlemmer især i 10-15 år,
samt 20-35 år. Ikke fordi de ældre ikke kommer, men disse kommer af sig selv. Formanden
opfordrer til en ekstra indsats for at gøre hjemmesiden mere levende med billeder mm. Og
man må forvente, at der skal bygges et ekstra modul på bådskuret. Samlende arrangementer.
Se i øvrigt hele formandens beretning på vores hjemmeside.
Næstformand Jakob Tue Christensen – der har været rigtig god gænge mht udlejning af
Regattabygningen. Indtægten har være et døgn koster 900 kr, aften 500 kr, dagsmøde 400 kr.
I alt godt 20.000 kr i indtægt.
Kassereren Ulla fremlagde årets regnskab, som har været fremlagt, som vedtægterne kræver. Nøgletal
er fremlagt i klubhuset på opslag, og kan rekvireres fra bestyrelsen. Regnskabet er revideret
af ekstern revisorfirma valgt på generalforsamling for godt 10 år siden. Der har været
indtægter på 621.249 og udgifter på 440.333 , Efter hensættelser til bl.a. reparation af tag er
der et overskud på 42170 kr. Forsamlingen godkendte regnskabet.
Polo (Andreas): Nyt begynderhold er meget aktive, endda med venteliste udover de 12 der var plads til,
8 er fortsat og har været med i to stævner. Sportsligt har der været deltagelse i forskellige
stævner og runder med stor entusiasme. OCI har igen været afholdt med stor succes, og som
noget nyt denne gang med live-streaming.
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Sportsudvalget (Floor) . Der har været flere stævner og god stemning på alle stævnerne, samt de
træningsaftener der har været.
Forsamlingen takkede for bestyrelsens arbejde, herunder især også de der har valgt at stoppe i
bestyrelsen .
Jakob, Andreas og Floor ønsker ikke genvalg.
3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der var ingen rettidigt indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog 1500 kr. Dette blev vedtaget.
Børne/Ungdom og familie som tidligere, Bestyrelsen præciserer dette på møde og sikrer, at
det fremgår af hjemmesiden.
5. Valg af bestyrelsen.
Kassereren er på valg, Ulla modtager ikke genvalg.
Der er to kandidater opstillet: Preben Apager og Pia Arbirk.
Pia Arbirk blev valgt med 54 stemmer, 3 stemmer for Preben.
Der skal vælges de øvrige medlemmer til bestyrelsen. Disse kandidater blev valgt:
Søren Svensson (næstformand), Åsa Svennningsen (menigt bestyrelsesmedlem), Ulla Jakobsen
(menigt bestyrelsesmedlem/sportsudvalget), Anders Søndergaard (menigt bestyrelsesmedlem), Ida
Refer (menigt bestyrelsesmedlem/polo repræsentant.)
6. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til budget for indeværende år.
Budgettet ophænges på opslagstavlen til orientering og blev fremlagt mundtlig af afgående kasserer, og
modsvarer hovedtallene fra regnskabet for 2017, dog således at der afsættes færre midler til nøgler.
7. Eventuelt
Der opfordres til at man melder sig til indsamlingsdagen for affald langs fjorden, især plastik.
Det foregår den 22. april, Lotte Mulvad er tovholder
Å-tur i marts indtil 1.april – Inge Marie foreslår andre tager sig af det i år, I.M. kan hjælpe med
gode råd.
Jubilæumsbogen må gerne tages med hjem i dag.
Førstehjælpskursus bliver muligt senere i Kerteminde Kajakklub. (spørg Inge Marie).
Nøgler – alle skal aflevere de gamle nøgler, så vi kan sælge dem til Sønderborg Kajakklub.
Bestyrelsen skal overveje om man kan få noget tilbage hvis man melder sig ud og derfor
afleverer sin Iloqnøgle. Iloq-nøglerne er dyre og vi kan ikke købe et ubegrænset antal til vores
system. I øjeblikket betales 250,- for en nøgle
Bestyrelsen opfordres til:
at se på akustikken i klublokalet, at se på kvaliteten af parkeringspladsen
Alle opfordres til at sikre foredrag i vintersæsonen f.eks. på klubaftenen (onsdag)
Søren Svensson oplyser at havneræs er aflyst, samt at handicap starter anden maj.
Fynsk Havkajaknetværk er oprettet som en del af DGI/DKF samarbejdet om en indsats for
flere motionister i Danmark. Anders Søndergård og Jens Lauritsen er kontaktpersoner
sammen med formanden.
Underskrevet den 28.2.2018
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