
Referat af Generalforsamling i Odense Kajakklub
onsdag den 1. september 2021

Generalforsamlingen indledes af formanden med 1 minuts stilhed for 3 medlemmer Børge
Vilhelmsen, Finn Jeppesen og Jørgen Aagaard, som alle er gået bort indenfor de sidste 18
mdr.

Generalforsamlingen er udskudt fra foråret grundet Corona

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Per Crüger
Referent: Eva Hauge

Ordstyreren konstaterer generalforsamlingen lovligt indkaldt efter vedtægterne.

Fremmødte: 44

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: beretningen kan læses i sin helhed på klubbens hjemmeside

Hovedpunkter i formandens beretning ved Stellan Rasmussen:

I det tidlige forår 2020 blev klubben ramt af nedlukningen grundet Corona. Der var en kort
oplukning over sommeren og der blev afholdt 4 kurser.
Nedlukning igen fra november til forår 2021
I foråret 2021 afholdtes 4 fyldte kurser
God sæson trods Corona - god tilslutning til stævner
Næsten samme antal km roet i nedlukningen sammenlignet med året før men det sociale i
klubben har manglet
Forventning om at alt kommer godt igang igen i efteråret

Formanden roser medlemmerne for overholdelse af restriktioner i klubben under
nedlukningen

Bygninger og faciliteter:



Renovering af lys sensorer, varmtvandsbeholder
Reparation af rampe
Der skal slås nye pæle i bro
"Handicapbøjlen" er sat op udvendigt på broen
Renovering af baderum som er nedslidte: der er givet tilbud på ca 600.000,- kr og
bestyrelsen arbejder videre med dette

Indkøb:
6 nye havkajakker
10 pagajer
børn: 6 pagajer, toerkajak og 2 kapkajakker
1 telt til stævner mm.,
der opfordres til at bruge klubbens flag med Odense Kajak ved stævner mm

Sportslige aktiviteter:
Paradisløbet
Thurø rundt
Sorø Marathon
DM i Marathon - Annemette danmarksmester
Regatta, DM i sprint

Kommende: Tour de Gudenå - 10 tilmeldte fra OKK

Ungdom: 12/9 afholdes åbne fynske mesterskaber i klubben

OUH's idrætsklub mødte 14/8 op med en stor gruppe (25 personer), som var meget glade
for besøget - de var her for 10. gang og kommer igen næste år

SOK er igang igen om mandagen
Cirkeltræning starter igen
Onsdag aften med fællesspisning - alle er velkomne

Håb om at julefrokost vil blive afholdt i år

Nytårsroning: nytårsaftensdag roes fælles og afslutter med champagne og kransekage i
klubben

Svømmehal er bestilt - opslag på hjemmeside og FB
Fællesroning i vintertiden både for hav- og turkajakker -
hold øje med opslag på FB

Formanden roser alle de frivillige / det frivillige arbejde som holder klubben sammen



Det gælder trænere, rengøring, Regattabygningen, hjemmeside, polo mm
Kaj - altmuligmand, rep kajakker, tidtagning

Ingen spørgsmål/kommentarer

Beretningen godkendes

Hovedpunkter i kasserens beretning ved Pia Arbirk

341 aktive medlemmer
13 børn/unge
15 på rengøringshold
12 passive medlemmer

Ialt 381 medlemmer

Næsten samme indtægter på kontingent 2019 og 2020

Kursusudgifter: 2 på instruktionskursus

En opstillingsfejl i regnskabet under posten "aktiviteter (motion) i alt": her er tilskuddet til
poloafdelingen medtaget hvorfor beløbet er større.
Dette udgør dog ingen ændring i det samlede resultat da det blot er en posteringsændring.

Klubhus udgifter lidt større end budgetteret skyldes: ny radiator, ny varmtvandsbeholder, ny
port, træfældning, eftersyn på hjertestarter

Ikke hensat så meget som vanligt - hensætter i år 10.000
Kasseren udtrykker tilfredshed med regnskabet

Spørgsmål: budget til ungdom - ikke afholdt så meget i 2020 grundet nedlukningen
Kommentarer: Egenkapital: stor - buffer til vedligeholdelse af bygninger
Aktuelt lægger klubbens budget ikke an til stor opsparing
Rart med buffer til uforudsete udgifter
Ingen påvirkning af tilskud at have stor egenkapital
Fleste tilskud er væk men fortsat tilskud til Børn/unge
Klubben kan søge puljer til særlige forhold ex bådskur
Ekstern revision/ PK revision

Regnskabet godkendes



Hovedpunkter i næstformandens beretning ved Anders Søndergaard

Arbejdsopgaver:
Samarbejde med formand
Henvendelser udefra
Samarbejde med DGI
Kurser
Bestille svømmehal - 2 aftener i efteråret og igen i foråret
Registrering af kajakker og vedligehold
Instruktør møder

Hovedpunkter fra Ungdomstræning ved Rikke

Mange aktiviteter er nævnt i formandens beretning

Deltagelse:
3 unge på kaphold
En ny fra børnehold på prøve på kaphold
5-8 på børnehold

Nye instruktører velkomne til børn

Der laves mange aktiviteter med børn
Fast roning 2 gange om ugen - børnestævner

Kap / ungdom 3-4 roere - deltager i større stævner og kan udtages til landshold mm

Trænere er med til stævner og støtter op om de unge

Floor fører i landsmarathon

Hovedpunkter fra kajakpolo afdelingens beretning

Mikkel ikke til stede ved GF

Det bemærkes at Polo-afdelingen er gode til at arrangere stævner

Polo har 2-3 herrehold
3 landsholdsroere



3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der er ingen forslag stillet af medlemmer

Forslag fra bestyrelsen.
Ændring af §6
Sådan som den ser ud i dag
§ 6:Hvert aktivt medlem har ret til en bådplads

Nyt foreslag fra bestyelsen
§ 6:Aktive medlemmer kan, for så vidt der er plads,
disponere over 1 anvist bådplads til privat kajak.

Kommentarer:
Der drøftes det urimelige i at nogle har flere kajakker liggende

Der bør tages stilling til hvordan det gribes an at nogle har flere kajakpladser

Instruktører har måske både instruktør- og privatkajak og derved behov for flere pladser
Problem med kajakker som ikke/sjældent er på vandet

Forslag at det tilstræbes at medlemmer kun har 1 plads - forbehold for særlige situationer

Henstilling at der arbejdes på retningslinjer for pladser i bådskur

Bemærkning at øverste række anvendes til ekstra kajakker som ikke så tit er ude -

Kedeligt hvis medlemmer melder sig ud, hvis de ikke kan beholde plads, selv om de ikke ror
så tit

Evt bruge Regattabygningen til ekstra kajakker

Finn Refling meddeler at alle i år har kunnet få plads - der er 15 ledige pladser
Hvor mange medlemmer skal klubben have -
Ikke godt hvis nye medlemmer ikke kan få plads

Konklusion: bestyrelsen opfordres til at lave et forslag til administration vedr pladser i
bådskuret -
Laves som forslag til drøftelse på medlemsmøde
Forslag at fremsatte forslag trækkes og stiller nyt forslag ved næste GF i februar



Bestyrelsen trækker forslaget

Arbejdsgruppe nedsættes : Søren, Anders, Stellan, Signe Dyrehauge og Louise Jensen
Kommisorium:
Oplæg til medlemsmøde med regelsæt for anvendelse af kajakopbevaring i bådskur/
Regattabygningen
Det opfordres at medlemsmøde indkaldes i starten af 2022 i god tid inden
Generalforsamlingen

Nyt forslag stilles ved næste GF

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Godkendes

5. Valg af bestyrelsen.

a) Formand (vælges i ulige kalenderår): Stellan Rasmussen, ønsker genvalg - genvælges
b) Kassereren (vælges i lige kalenderår): Pia Arbirk
c) Næstformand: Anders Søndergaard er på valg, ønsker genvalg - genvælges
d) Sportsudvalgsformand: Rikke Arndt Hansen, ønsker genvalg - genvælges
e) Polorepræsentant: Mikkel Fredholm er på valg, ønsker genvalg - genvælges
f) 2 Menige medlemmer: A: Martin Majlund Jensen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen forslår Henrik Bjerke - vælges
B: Gert Lang er på valg ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen forslår Inga Sophie Fiedler. - vælges

Bestyrelsen er således fuldtallig

Tak til afgående bestyrelsesmedlem

Per Crüger: Forslag at det fremover præciseres hvordan bestyrelsesmedlemmer vælges til
de forskellige poster -Vedtægterne er ikke præcise nok omkring hvem, der skal være
repræsenteret i bestyrelsen, og det er ikke beskrevet hvordan valget skal ske.

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

Budget 2021 fremlægges



7. Eventuelt

Henrik:
Omskoling 11/9 tur til havkajak

Finn: Regattabygningen bruges ikke så meget - forslag at medlemmer kan låne bygningen
gratis
Jakob: pris 900,-/ døgn - alle kan nu leje huset - pris forpligter også lidt ift afmelding, brug
Pia: ikke praktisk at afregne forbrug såfremt der ikke er leje
Anders: regler så man undgår ubrugt leje/ reservation
Stellan: det er godt hvis huset bruges - ikke godt for bygningen at stå meget tom

Bestyrelsen kan drøfte forslaget om medlemsfordele ved lån/leje af Regattabygningen

Lise: 3 fra havkajakgruppen vil arrangere Julefrokost og vil gerne have flere med

Per: forslag til bestyrelsen: hvilke udvalg har klubben -gerne opslag på hjemmesiden -
kommissorium for og budget til udvalg. Udvalgene bør 2-3 gange årligt rapportere til
bestyrelsen og klubbens medlemmer.

Finn: spørger til tidligere udmeldt middag for frivillige i klubben som blev udsat/aflyst
grundet Corona
Per foreslår, at hvis klubben holder en fest er det for alle - det kan være svært at sætte
grænse for hvem der hjælper

Generalforsamlingen afsluttes med et 3-foldigt leve for Odense Kajakklub

1/9-21

Ordstyrer Formand Referent

Per Crüger Stellan Rasmussen Eva Hauge


