
Referat fra Odense Kajakklubs ordinære generalforsamling d. 27. februar 2019

Formanden indleder med 1 min stilhed for Lars Madsen som døde i november 2018.Lars var et
afholdt medlem af klubben.

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Lars Peter Nielsen
Referent: Eva Hauge

Ordstyreren konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt efter vedtægterne.
Fremmødte: 54

2. Beretninger
Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning til godkendelse om den del af foreningsarbejdet, der
hører under vedkommende. Efter hver beretning har medlemmer ret til at udtale sig.

Formandens beretning 2018 ved Mette Mule. Beretningen kan læses i sin helhed på klubbens
hjemmeside

Hovedpunkter i formandens beretning:

Vedligeholdelse af klubben/bygninger - 2 årlige arbejdsdage med godt fremmøde
Der roses for fremmøde og også for den daglige vedligeholdelse i klubben
Der er udført oprydning i bådskur og motionsrum
Gode afholdte Kurser 2018 :Fra medlemsundersøgelsen er der fokus på at instruktion og
frironing særdeles vigtigt for fastholdelse af nye medlemmer.
Klubben har flere faste rofællesskaber med bl.a. Handicaproning og cirkeltræning i
vintersæsonen.
Der har igen været deltagelse i Juleroning i fællesskab med andre klubber
Planlagt Førstehjælps kursus
Ture er vigtige for medlemmer og ikke mindst for nye medlemmer
Afholdte arrangementer med gæster: Prøv kajak, Arrangement for Miljøstyrelsen i kajakker, 15
unge på kursus

Det sociale liv i klubben er vigtigt og mærkes især også på deltagelse på arbejdsdage
Polo afdelingen inviterede til at prøve polokajak - der deltog kun 3 men det var et rigtig godt
arrangement
Der har været afholdt Klubfesterskaber og Julefrokost

Engagement i klubben - der er nogle medlemmer som yder en meget stor indsats, hvilket
påskønnes, og der opfordres til at passe godt på de meget aktive medlemmer.

Planlagte aktiviteter:

Fokus på nye medlemmer
Ny hjemmeside som gerne skal være mere brugervenlig og sprudle af vandaktivitet
Udarbejdelse af manualer over diverse aktiviteter (Mette Mule vil tage fat på dette arbejde)

Beretningen godkendes



Hovedpunkter i kasserens beretning ved Pia Arbirk

Regnskabet, som har været opslået i klubben, udleveres til forsamlingen
Årets resultat afspejler et godt år - medlemmer: ca 330 aktive og 10 passive medlemmer
Indtægter fra 3 hav og 1 turkajakkursus
Indkøb af 5 kajakker
Klubben har en god økonomi med solidt indestående

Bemærkninger: Mogens Michael spørger til omkostninger på energiforbrug / kan
regnskabet afspejle forbedringer der er foretaget i klubben– det er ikke umiddelbart muligt at
danne et overblik over dette

Regnskabet godkendes

Hovedpunkter i næstformandens beretning ved Anders Søndergaard

Næstformandens opgaver: Aflaste formanden, Instruktørkontakt, sikkerhed på vand,
deltage i arbejdsgruppe om ny hjemmeside

Beretningen godkendes

Hovedpunkter i kajakpolo afdelingens beretning ved Ida Refer
Ida har stået for anskaffelse af klubtrøjer
Der har været afholdt polterabend arrangementer, besøg af efterskole
Kajakpolospillerne har opnået fine resultater i 2018:Herre 3. Plads, damer 3. Plads 2.
Divisionshold oprykket til 1. Div
Deltagelse i OCI som er et stort internationalt kajakpolostævne med lifestreaming, hvor
hjælpere er velkomne

Bemærkninger: Per Cruger: spørgsmål om antal deltagere til træning:
4-16 deltagere til træning 3 x ugentlig

Beretning godkendes

Hovedpunkter i sportsudvalgets beretning ved Ulla Jacobsen

Der har været deltagelse i mange arrangementer:
Havneræs, Tour de Thurø, tour de Gudenå, Fænø rundt, Thurø rundt, Sorø Marathon, DM
Marathon, Ry K2 Mix Marathon, Paradisløbet
Mange gode placeringer - det er vigtigt at deltage og være med og der er plads til mange
flere deltagere fra klubben
Dejligt at børn/unge er begyndt at deltage
Ulla takker for sin tid i bestyrelsen

Beretningen godkendt

Beretning om aktiviteterne ved Åsa Fex Svenningsen
Tak for indsats omkring aktiviteter på vandet
Frironing: opfordring til at flere melder sig som hjælpere
Åsa takker for sin tid i bestyrelsen

Beretningen godkendt



3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Ad punkt 3:

A) Bestyrelsen foreslår at vi udbygger bådeskuret med en sektion (som dem vi allerede har)
Samlet anslået pris: 180.000,-. Vi har søgt og fået bevilget 120.000,- fra kommunens 2:1-
pulje i 2019. Udgiften for Odense Kajakklub bliver således 60.000,-, det er disse 60.000,- vi
stiller forslag om at vi bruger. Tegninger er ophængt på opslagstavlen. Henning og Mette
fremlægger projektet på generalforsamlingen.

Mette Mule redegør for processen med oprydning og plads i bådskuret - det er muligt at
have 1 kajak liggende som medlem, såfremt der er plads. Der er pladsmangel, og der er
som anført søgt penge fra kommunen som har bevilget kr.120.000,- . Budgettet er
estimeret til kr. 180.000,-
Ønsker klubben at øremærke kr. 60.000 på projektet og evt mere såfremt budgettet ikke
holder

Bemærkninger:
Anne Birgitte: har det indflydelse på budget 2019 /svar nej beløbet kan findes i
henlæggelser/vedligeholdelse
Stellan mener vi er tvunget til at skaffe mere plads så klubben kan tilgodese nye
medlemmer
Mogens: vi har en god økonomi og bør således sagtens kunne bevillige beløbet
Claus: udhænget mod kanalen er slidt - kunne det repareres samtidig
Finn: hvis vi ikke udvider begrænser vi klubben og nye medlemmer
Det bemærkes at pladserne på bagsiden af skuret har langt til vandet og det er tungt at
bære kajakkerne. Udbygningen vil af praktiske hensyn nok blive i forlængelse af den
nuværende bygning.

Enstemmigt flertal for økonomi til projektet

B) Bestyrelsen foreslår at vi bruger 20.000,- på at anskaffe og installere en projektor + lærred i
opholdsstuen. Materiale om projektoren hænger på opslagstavlen. Ida fremlægger
projektet på generalforsamlingen:

Der er behov for projektor i klubben til forskellige aktiviteter
Tilbud på projektor, lærred og diverse udstyr samt sikringsbur - ca 20.000

Bemærkning: Per Crüger foreslår et godt tv i stedet - projektor er ikke længere
tidssvarende
Fusser: er der tænkt på afdækning af vinduer?
Ole: TV fylder mere end løsning med lærred/projektor
Finn: måske der skal undersøges alternativer og bestyrelsen kan få mandat til indkøb

Forslag: mandat til bestyrelsen om at tage bemærkninger ad notam og undersøge den
bedste løsning og foretage relevant indkøb
Dette vedtages med enstemmigt flertal



C) Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr 1500,-
Vedtages

5. Valg af bestyrelsen.

Ad punkt 5:

a) Formand (vælges i ulige kalenderår): Mette Mule ønsker ikke genvalg. Der skal findes en ny.
Såfremt der ikke kan findes en formand på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling om 6 uger.

Ole: Mette Mule spørges til arbejdsopgaverne: samle punkter til dagsorden, besvare emails
(der er mange henvendelser til formanden), fokus på samarbejde, formanden har naturligt taget
en del opgaver i bestyrelsesregi

Det lykkes ikke på den ordinære generalforsamling at finde en formandskandidat så der vil blive
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling

b) Kassereren er ikke på valg (vælges i lige kalenderår): Pia Arbirk fortsætter

c) Næstformand: Anders Søndergaard er på valg og ønsker at fortsætte
Anders vælges med klapsalve

d) Sportsudvalgsformand: Ulla Jakobsen er på valg og ønsker ikke genvalg.

Katrine Aalbæk Jepsen er kandidat.
Katrine er aktiv i de fleste ro arrangementer og er desuden ungdomstræner
Katrine vælges med klapsalve

e) Polorepræsentant: Ida er på valg og ønsker at fortsætte.
Ida vælges med klapsalve

f) 2 Menige medlemmer: Åsa Fex Svenningsen er på valg og ønsker ikke genvalg. Den anden
plads er vakant. D.v.s. der skal vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen foreslår Gert Lang

Gert Lang opstilles og vælges med klapsalve

Stellan opstilles og vælges med klapsalve

6. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til budget for indeværende år.

Kasseren fremlægger budgettet for 2019

Indtægter for kontingent og kurser forventes uændret
Budget til indkøb af kajakker



Henlæggelser i 2019 forventes på kr. 15.000 da der budgetteres med 60.000 til bådskur og
yderligere til projektor

7. Eventuelt

Stellan: omklædningsrum er slidte og der foreslås renovering

Ole: forslag om indkøb af små transportvogne til klubben

Finn: igennem mange år har SOK'kerne stået for rengøring - der mangler et par ekstra hænder til
såvel herre som dameomklædning - henvendelse til Finn Reffling

Bestyrelsen takker Mette, Åsa og Ulla for bestyrelsesarbejdet med blomsterbuketter.

Generalforsamlingen afsluttes med hurra for klubben

Tak for god ro og orden!

28/2-19:

Ordstyrer Formand Referent

Lars Peter Nielsen Mette Mule Eva Hauge


