REFERAT
Generalforsamling Odense Kajakklub
27. april2022 kl. tg
Østre Kanalvej 14, Odense

ÅUning vlfmd. Stellan Rasmussen
1 minuts stilhed i minde om tidligere medlem Per Frost, der afgik ved døden, meget pludseligt
efter arrangement i klubben.

1. Valg af ordstyrer, referent, stemmetællere m.v.
Bestyrelsen foreslår:
Ordstyrer: Finn Reifling - valgt
Referent: Karin Kettel - valgt
Stemmetællere: Jens Lauritzen og Kirsten Barth - valgt
Ordstyreren konstaterer :
- at generalforsamlingen er rettidiEt indkaldt, 4 uger før afholdelse, ved opslag på
hjemmesiden og i klubben
- at indkomne forslag er offentliggjort rettidigt, senest 5 dage før generalforsamlingen
Stemmetællerne konstaterer, at der er 1 passivt og 59 aktive medlemmer tilstede.

2. Bestyrelsens beretning.
Formandens beretning:
Der er opsat varmepumpe i Regattabygningen
Der er sat nye pæle i den lave bro
Rengøringsgruppen fungerer godt
Aktiviteter:
Cirkeltræning om mandagen v/ Kur:t Gammelgård
HIT- primært havkajak om tirsdagen v/Per Cruger
Ungdomsroerne mandag og onsdag, men vi har meget lille ungdomsafdeling
Luciaoptog
Julefrokost
Svømmehalskurser, redninger og rul

Kommende aktiviteter:
Kurser i foråret: 3 x hav og 1 x tur
Arbejdsdag og standerhejsning 7. maj

*

husk tilmelding hvis forplejning.

Kommende ture og løb':
Tour de Thurø
Tour de Gudenå
Løbende havkajakture, både dage og weekender
Evt. OUH arrangement i august
Evt. deltagelse i Fjordens Dag
Se kalenderen ophængt i klubben samt løbende opslag på fA

Faste aktiviteter:
Handicaproning starter i maj - slås op på hjemmesiden, FB og i klubben
SOK mødes hver mandag formiddag til roning og frokost
Fællesspisning onsdag aften, - alle er velkomne
Medlemsmøde om baderum og veditægtsændring vedr. bådplads,

Der er mange, der yder en frivillig indsats for at få t<lubben til at fungere, og denne hjælp er
nødvendig, da bestyrelsen ikke kan klare alle opgaver.
Administration af regattabygningen: Jacob Tue
Hjemmesiden: Eva Hauge
Praktiske opgaver vedr. bygninger og kajakker: Kaj
Poloafdelingen: tidligere Mikkel, nu Daniel
Medlemsmødet besluttede at indstille til generalforsamlingen, at der skulle laves udbygning og
renovering af kvindernes baderum.
Bestyrelsen kan ikke stå for så stort et projekt alene, det vil være en lang og krævende
proces.
Hvis klubben skal lave større renoveringer/ombygninger fordrer det, at vi kan mønstre et
byggeudvalg, som vil bruge de nødvendige kræfter og tid.
Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen/ skrive sig på opslag som snarligt hænges op
vedr. alle udvalg.
Festudvalget, som startede som et julefrokostudvalg planlægger sommerfest den 26, august
for alle medlemmer. Klubben giver maden/ man køber selv drikkevarer. Der kommer opslag
senere.

Formandens beretning enstemmigt godkendt.

Kassererens beretning vedr. 2O2L v/Pia Arbirk:
Klubben har 415 medlemmer, heraf 66 nye
Tilskud: lidt fra Odense Kommune, og til afholdelse af 1. hjælps kursus
Vi har købt færre kajakker end beregnet
Der købt flere veste og skørter, grundet mange kursister
Kurser er bl.a, instruktørkurser
Ny varme i Regattabygningen
Udskiftning på broen
El er steget næsten !50 o/o på et år
Kassereren anbefaler, at inden større renoveringer besluttes, så bør kontrakten med Odense
Kommune genforhandles.

Regnskabet for 202L er enstemmigt godkendt.

Næstformandens beretning

v/

Anders Søndergaard:

Afholdt koldtva ndsku rsus
Koordinering og afholdelse af instruktørmøder
Kontakt til DGI
Svømmehalskurser

Pasning af havkajakker
Deltager i instruktørsamling sammen med Peter Skotting

Beretningen enstemmigt godkendt,

Sportsudvalgets beretning v/Rikke Arndt Hansen:
Inga Sophie Fiedler aflægger beretningen på Rit<kes vegne.
Klubben har i 202L været repræsenteret af ungdomsroerne (Thor, Kristoffer og Micas) til
kortbanestævner rundt om i landet.
Det er blevet til flotte placeringer i A og B finaler i både K1 og K2.
I år består gruppen også af Pernille, der starter sæsonen på træningslejr med Vejle
Kraftcenter.
Henrik Torp stopper som børnetræner, Tak til Henrik for de mange gode årl
I det nye år vil Jeanette Skivild og Inga stå for børneholdet.
Der afholdes børnestaevne igen i år, såfremt der er medlemmer som ønsker at arrangere det,

til gavn for børnene.
På marathon distancen fortsætter Anne Mette, Floor og Rikke med at sikre gode placeringer til
klubben.
Anne Mette i sin Master gruppe med rene første pladser til Nordisk Open og det kombinerede
Danmarks- og Nordiske mesterskab.
Floor vandt dån samlede Dansprint Maraton Cup som er en sammenlægning af alle årets
marathon stævner.
Floor deltog også i det kombinerede Danmarks- og Nordiske mesterskab, hvor det blev til en
top 10 plads i Norden og en top 5 i Danmark.
Rikke er igennem året blevet nr. 3 til Paradisløbet og nr. 2 til Sorø maraton og Tour de
Gudenå.

Også god og bred deltagelse af turkajakker og havkajakker.
Disse motionsroere har udfordret sig selv og fået nogle fantastiske oplevelser sammen
med klubkammerater på tværs af bådtyper og træningsmængder. Det giver en god stemning
klubben.

Opfordring til klubbens medlemmer, såvel garvede som nye, om at deltage i årets motionsløb.
Første mulighed er Paradisløbet d. B maj i Silkeborg, hvor Odense plejer at være stærkt
repræsenteret.
Datoerne for motionsløbene er på OXf kalenderen, der hænger ved computeren med rokort.
Der er arrangeret besøg af 8.-9. klasser fra Fangel Friskole, for at de kan prøve kajak,
Beretningen enstemmigt godkendt.

Polo-afdelingen

v/

Daniel Aagren Geert:

Mikkel er gået af, og polo repræsenteres fremover af Daniel.
Et godt polo-år med højt niveau. Klubben har 2 mænd på landsholdet og en kvinde.
Der er 30-40 aktive medlemmer.
Der er 2 divisionshold og der startes et nyt begynderhold.
Der har været afholdt flere stævner.

i

Odense er vært for Finalestævne i Danmarksturneringens DM-finale, den 2.
Frivillige til praktiske opgaver kan bruges!

- 3, september

Beretningen enstemmigt godkendt.

rige bestyrelsesmed lem mer:
Henrik Bjerke orienterer om, at bestyrelsen har prøvet, at få udvalgsarbejdet til at fungere, da det som nævnt tidligere er en forudsætning for klubbens aktiviteter.
Bestyrelsen udarbejder kommissorier for hvert udvalg og ønsker på sigt, at udvalgene
udarbejder budgetter for deres aktiviteter.
I nærmeste fremtid ophænges materiale om udvalgene på tavlen, hvor man kan orientere sig
og også gerne tilmelde sig.
En kraftig opfordring til at man afprøver de udvalg, man kunne have en interesse i!
Øv

3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
1. Forslag fra hhv bestyrelse og fra 2 medlemmervedr. priserfor medlemmers brug af
Regattabygningen.
Henrik redegjorde for, at bestyrelsen havde fået til opgave, at se på udlejningen af
Regattabygningen til medlemmer. Derfor det fremlagte forslag om at sænke lejen, så
bygningen bruges mere og stadig under hensyntagen til at udgifter til vand og el dækkes.
Forslag fra Finn Reifling og Lotte Muldvad trukket.
Jacob oplyste om de nuværende priser, og at blandt andet DKF har brugt bygningen

til møder.

Det vedtages at Regattabygningen kan lejes af medlemmer for:
750 kr. for en weekend
500 kr. for et døgn
250 kr. for 6 timer

2. Forslag fra bådskurudvalget,
Udvalget har bestået af: Søren, Anders, Stellan, Louise og Sine.
Henrik fremlægger på udvalgets vegne, det som også medlemsmødet indstillede til
generalforsamlingen. Nemlig at den nuværende §6 ændres til:
"Som aktivt medlem i OK kan man råde over 1 bådplads, så vidt der er plads. Der kan gives
dispensation af bestyrelsen til Z bådpladser, f.eks. til instruktører og trænere,
Reglen er, at for at opnå retten til pladsen, skal man ro 100 km pr. år.
Dette kan undtages ved personlig krise, udlandsophold eller andet efter aftale med
bestyrelsen.
Derudover har bestyrelsen råderetten over alle pladser."

Som alternativ til dette forslag kan §6 fjernes fra vedtaegterne og der opstilles et selvstændigt
regelsæt for private kajakker i klubben.
Endelig at der ikke foretages ændringer og § 6 bibeholdes.

Baggrunden for udvalgets forslag, er at den nuværende ordlyd i §6 med at man har "ret til en
plads" kan få både økonomisk og juridisk betydning for klubben, i fald vi ikke har pladser nok.
Der er pt. 15 ledige pladser, - højt beliggende.
27 medlemmer har mere end 6n kajak, 5 af disse ligger på gode pladser.
Klubben har ca. 130 kajakker.
Bådskuret rummer 300 pladser og så er der lidt i Regattaen.

Efter nogen diskussion stemmes om vedtægtsændringen.
Der er 48 stemmer for udvalgets forslag.
Det er mere end de krævede 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Forslaget er dermed
vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent v/Pia Arbirk:
Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med 100 kr. årligt, blandt andet begrundet i de
stigende priser på forbrug, især el.
Kursuspriserne (som også inkluderer et års medlemskab af klubben) fastholdes for foråret, da
de er meldt ud. De kan justeres, hvis der laves kurser senere på året,

Kontingent 1.600 kr. årligt enstemmigt vedtaget.

5. Valg af bestyrelse.
Valg af formand:
Ingen stiller op som formand, hvorfor bestyrelsen konstituerer sig selv og indkalder til
ekstraordinær generalforsamling senest om 6 uger, med valg af formand på dagsordenen
Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling ikke vælges en formand, konstituerer
bestyrelsen sig selv til næste ordinære generalforsamling.
Valg af kasserer:
Pia Arbirk stiller op. Genvalgtl
Valg af næstformand:
Anders Søndergaard stiller op. Genvalgt!
Formand for sportsudvalgetr
Rikke Arndt Hansen ønsker ikke genvalg.
Louise Jensen stiller op. Valgt!
Repræsentant for polo-afdelingen :
Mikkel Fredholm fratræder.
Daniel Aagren Geert stiller op. Valgt!
Menige bestyrelsesmedlem mer:
Inga Sophie Fiedler stiller op. Genvalgtl
Henrik Bjerke stiller op. Genvalgt!

6. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag

til budget for indeværende årl

Budgetforslaget er lavet "på den sikre side" både hvad angår indtægter og udgifter
Konti ngent opkræves efter genera lforsam li ngen.
Generalforsamling tog forslaget til budget til efterretning.

7. Eventuelt:
Jens takker Søren for at de i bådudvalget har været enige om indstillingerne
kajakker,

Takfra hele generalforsamlingen til Stellan for hans indsats som formand!

til køb af

Pia overrækker en

erkendtlighed,
Også tak til Mikkel og Rikke for deres indsats i bestyrelsen.
Stellan takker for en god generalforsamling, og bemærker at de mange fremmødte er positivt
for klubben,
Der udbringes et 3-foldigt Hurra for Odense Kajakklub.

Bestyrelsen har efterfølgende oplyst, at der afholdes ekstraordinær
generalforsamling med valg af formand onsdag den 8. juni kl. 19
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