
Referat fra Odense Kajakklubs ordinære generalforsamling d. 26. februar 2020

1.Valg af ordstyrer og referent

Dirigent Mette Mule
Referent Eva Hauge

Ordstyreren konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt efter vedtægterne.
Forslag og regnskab rettidigt opslået
Fremmødte: 45

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 2019 ved Stellan Rasmussen. Beretningen kan læses i sin
helhed på klubbens hjemmeside

Hovedpunkter i formandens beretning:

Bygning og faciliteter
Der er afholdt 2 vellykkede arbejdsdage med bl.a. montering af nye døre, belysning,
reparation af ramper til bro

Udvidelse af bådeskur
Rengøring passes af flere frivillige (SOK)
Der har været indbrud (tyveri af havetraktor)

Forventede tiltag i indeværende år: Ny dør i regattabygningen
Renovering af baderum og stabilgrus på P plads

Aktiviteter i klubben

Tom Petersen vandt Handicap 2019
Afholdt flere kurser i hav- og turkajak



Ungdomsafdelingen: træner flittigt og har vundet mange præmier
Mange yder en stor indsats for ungdommen (træning, stævner, mm)
Nils Boe fremhæves for sine præmier
Poloafdelingen: mange gode aktiviteter og stævner
Hav og tur kajak har afholdt redningsøvelser i svømmehal
3 har taget livredderprøve
Cirkeltræning mandag - godt blandet fremmøde fra klubben (hav/tur/ kap)
Havkajak tirsdag i vinter ved Per Crüger - alle bådtyper kan deltage

Faste ture:
Tour de Thurø hvor mange nye medlemmer deltager
Deltagelse i Fænø rundt,Thurø rundt,Tour de Gudenå (2 gennemførte)
Mange gode ture arrangeres og opslås via FB (alle kajaktyper kan deltage)
Arrangement for OUH var vellykket og de vil gerne komme igen

Sociale arrangementer:
Handicap, cirkeltræning, SOK (mandag), fællesspisning onsdag over vinteren er for alle
(medbragt mad)
Tour de Thurø med spisning og socialt samvær med andre klubber
Julefrokost med ca 30 deltagere
Nytårstur – nyt initiativ 31/12-19, hvor deltagere efter rotur mødtes i klubben til
kransekage og et glas
Medlemsmøde jan 2020

Frivilligt arbejde:
Der bliver lavet meget frivilligt i klubben - rengøring - træning/ svømmehal/ stævner -
hjemmeside - poloafdeling
Kaj som hjælper med meget i klubben
Tidtagning, vask af viskestykker og håndklæder

Planlagte arrangementer 2020:
Frivilligmiddag 16/5, hvor klubben er vært ved middag
18/4 arbejdsdag / standerhejsning
Indkøb af gasgril til brug i klubben
Broprojekt med etablering af bøjle til opstigning (ønskes af flere af klubbens medlemmer
for nemmere opstigning) -anlægges i forlængelse af eksisterende bro - bestyrelsen
afventer tegninger fra arbejdsgruppe i Sok

Bemærkninger: ingen

Beretning godkendes



Hovedpunkter i kassererens beretning ved Pia Arbirk

Regnskabet, som har været opslået i klubben, udleveres til forsamlingen

327 aktive medlemmer og 11 passive medlemmer

Kurser gav mere overskud end budgetteret
Diverse indtægter dækker: nøgler, bluser, regattaleje mm

På udgiftssiden har der været en lidt øget udgift til låse til nye døre
Lidt mindre forbrug til indkøb af nye kajakker

Ungdom: aktive i flere arrangementer med øget udgift. Vigtigt for klubben at prioritere

Kajakskur skal regnskab teknisk nedskrives
Alt skal afskrives til 0 før lejekontrakt skal fornyes

Mindre overskud i 2019, hvilket er bevidst da pengene bør arbejde i klubben
Der henlægges løbende til vedligeholdelse af klubhus

Klubbens økonomi er god

Bemærkninger:
Der er lille gebyr for konto i bank (Finn) – svar: dette er ikke nyt

Regnskabet godkendes

Hovedpunkter i næstformandens beretning ved Anders Søndergaard

Næstformanden fungerer som kursusansvarlig og har stået for følgende:
Førstehjælpskursus, sikkerhed til vands, kontakt til DGI, kuldekursus,
reperationsweekend.bassinlivredder, rullekursus, svømmehalsbestilling,
havkajakinstruktør

Beretningen godkendes



Hovedpunkter fra Ungdomstræning ved Henrik Torp

Det har været en god sæson
9 unge mennesker - god fastholdelse og 2 nye medlemmer er kommet til
Nye aktive trænere Kim og Rikke

Der tilbydes to typer træning:Tur og kap

Deltagelse i en del stævner og opnået flere medaljer (heraf flere af guld til Frida)

Beretningen godkendes

Hovedpunkter i kajakpolo afdelingens beretning ved Ida Refer

Der blev søgt penge til nye mål på havnen og givet 25.000 fra DGI
Danmarksturnering afholdt i Odense Havn - blev gennenført trods megen regn
Danmarksturnering andre steder - damer vandt guld, herre 3. Plads
Første divisionsholdet bliver i 1. division
Anden division 6. plads
To juniorspillere afsted med U16 og U18
Begynderhold trænet og sluttede med begynderfest med vandtema

Beretningen godkendes

Gert Lang: menigt medlem, aktiv i bestyrelsen og deltaget i kurser og arrangementer

Godkendes

3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Stemmetællere - Kirsten og Ellen
Stemmeberettigede er kontingentbetalende medlemmer – til stede i alt 44
Vedtægtsændringer skal være med 2/3 dels flertal

Der er to vedtægts ændringsforslag fra bestyrelsen

Ændring af §8
Sådan som den ser ud i dag



§ 8:Passive medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret til
generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke rotilladelse.

Nyt forslag fra bestyrelsen
§ 8:Passive medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret til

generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke rotilladelse og heller ikke ret til andre
sportslige aktiviteter.
Passiv medlemmer kan ikke købe en nøgle, kun hvis et aktivt medlem overgår til passiv

medlemskab, vil dennes nøgle forblive aktiv.

Begrundelse - at man ikke blot melder sig ind som passivt medlem for at bruge
faciliteter i klubben

Afstemning:
2 undlader at stemme
Ingen imod
42 stemmer for

Ændring af §11
Sådan som den ser ud i dag
§ 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.

Nyt forslag fra bestyrelsen
§ 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. 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.

Ændring 11

Tekstændring da sætning er med to gange

For 44
Imod 0
Undlader 0

Forslag fra medlem Mogens Andersen
1.At man afsætter 8000 kr til DM kortbane og DM i Marathon
2.At man afsætter 15.000 kr til træningslejre i både ind- og udland

Mogens uddyber forslag 1:
-at man fast har et beløb, så roere ved, at der er økonomisk støtte



Kommentarer:
Per : mener bestyrelse til hver tid kan afsætte og prioritere støtte så ikke nødvendigt at
øremærke beløb
Rikke: der er unge som ikke selv har økonomisk mulighed hvis de udtages
Finn: hvilke generelle støtte ordninger har vi i klubben? Pia svarer- der udbetales km og
bropenge til de unge
Don: Alle udtrykker her god opbakning til at bestyrelsen kan prioritere
Lotte: har de ikke tidligere fået bevilling – Pia svarer: der er kommet øget aktivitet blandt
de unge og derfor behov for øget økonomisk støtte
Per – foreslår at afsætte rammebeløb
Stellan: foreslår at man laver budget for tilskud
Fusser: forhøje budgetbeløb
Per: at forslaget fastsættes for 2020
Pia: aktuelt behandles konkrete ansøgninger om støtte i bestyrelsen
Forslaget er affødt af udfordringer
Mette Mule foreslår at bestyrelsen fastsætter beløb
Søren : der er allerede afsat beløb i budgettet

Efter debat vælger Mogens at trække forslag 1

Ad 2 Mogens fremhæver at udgifter til udlands ture er steget

Bemærkninger:
Jens: hvis der øremærkes beløb kan det begrænse, hvis der er større behov / flere
deltagere
Mette: vi ønsker at tilgodese ungdomsroere / talenter i klubben
Rikke: Der har været usikkerhed om ungdom kan få penge – Bestyrelsen opfordrer til
ansøgninger
Søren: stor velvilje i bestyrelsen for støtte
Lars: Det er bestyrelsen der afgør tilskud - ikke GF beslutning

Mogens ønsker forslag 2 til afstemning:

For: 4
Imod: 22
Undlader at stemme: 18

Forslag er faldet men videre debat under budget, da der udtrykkes stort ønske i
forsamlingen om opbakning til ungdomsroerne



4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet foreslås af bestyrelsen at være uændret
Vedtages

5. Valg af bestyrelsen.
a) Formand (vælges i ulige kalenderår): Stellan Rasmussen er ikke på valg.

b) Kasseren er på valg (vælges i lige kalenderår): Pia Arbirk ønsker genvalg –
Der er ingen modkandidater og Pia Arbirk vælges med 44 stemmer.

c) Næstformand: Anders Søndergård er på valg og ønsker genvalg – Anders
vælges med klapsalver

d) Sportsudvalgsformand: Katrine Aalbæk Jepsen er på valg og ønsker ikke
genvalg.
Bestyrelsen foreslår Rikke Arndt Hansen – Rikke vælges med klapsalver

e) Polorepræsentant: Ida er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår
Mikkel Fredholm. Mikkel vælges med klapsalver.

f) 2 menige medlemmer: A: Søren Svensson er på valg og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Martin Majlund Jensen. Martin vælges med klapsalver.

B: Gert Lang er på valg og ønsker genvalg. Gert vælges med klapsalver

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

Kassereren fremlægger budget 2020
Bestyrelsen har i budgettet afsat ekstra midler til sportsudvalg/ungdom
Stellan fremfører at bestyrelsen finder det vigtigt at fastholde de unge roere og
økonomi til deres aktiviteter er et godt initiativ. Dette er i god tråd med de tidligere
drøftelser på generalforsamlingen under forslag fremsat af Mogens.

Mette Mule fremlægger en udtalelse som med formandens støtte kommer til
afstemning

”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at opprioritere ungdomsarbejdet i
foreningen, dette bør afspejles i klubbens økonomi”
For dette stemmer 42



2 undlader at stemme og ingen stemmer imod

7. Eventuelt
Lotte Mulvad: opslag i klubben om henvendelse fra dansk Kano/kajakforbund til projekt
om at holde åer rene (indsamle affald). Med de tilkendegivelser om deltagelse der
allerede er vil Lotte melde Odense Kajakklub til og datoer kommer senere – der vil være
et arrangement i foråret og et i efteråret 2020.

Finn Refling: i Conventus vil det være godt, hvis man kan se, hvornår medlemmer er
indmeldt f.eks jubilæum
Bestyrelsen vil se om det er en mulighed

Fusser: roser bestyrelsen for godt arbejde

Der er blomster til afgående medlemmer af bestyrelsen Ida og Søren, som takkes for
deres arbejde

Formanden takker for en god generalforsamling og udbringer et 3 foldigt leve for
Odense Kajakklub

26/2-20:

Ordstyrer Formand Referent

Mette Mule Stellan Rasmussen Eva Hauge


