Arsberetning for
Lillehammer Ro- og kajakklubb
2014
1) Styrets sammensetning 2014/15
Styret velges for to år
Leder: Peter Obel (gjenvalgt 2014)
Nestleder: Jens Kåre Holen (Valgt 2014)
Styremedlem: Karin Mæhlum (gjenvalgt 2014)
Kasserer: Thorild Schulstock (valgt 2013)
Vara: Trude Bang (valgt 2013) Ole Wiseth (valgt 2013)
Revisor : Trond B. Karlsen (Nyvalgt 2014) Øyvind Nyfløt (Gjenvalgt 2014)
Årsmøte valgte 2014:
valgkomite: Pål Erik Alrek, Frode Flaa, Oddmund Flaa

2) Styrets arbeid
Det er avholdt 2 styremøter i 2014.
Referatene fra styremøtene er lagt ut på internett under ”styreinfo”

Vedlikehold
Vi hadde en fin dugnad i forkant av årsmøtet, med rakning på odden og vask inne.

3) Aktivitet i klubben
Utvalgsrapporter;
Årsmeldinger fra Elv-, Kurs- og Utstyrsutvalget er lagt ut på hjemmesiden under
Årsmeldinger og gjentass ikke her.

Aktivitet på vannet
Onsdagsløp hadde omtrent samme oppslutning som forgående år og resultater kan leses på
hjemmesiden.

NM i kajakkpolo 10. aug 2014 i båthavnen ved klubben.
Det var egentlig meningen at vi som arrangørklubb skulle avvikle NM i Polo på et tjern ved
Maihaugen, men pga den varme sommer ble der en algeoppblomstring der, og vi måtte

flytte ned i båthavnen i stedet. Mesterskapet ble likevel knirkefritt takket være innsatsen fra
elvegruppen. Larvik gikk av med seieren foran Trondheim og vi selv kom på en akseptabel
6.plass

KajakkUng
Klubbens Barn og ungdomssatsning startet opp i 2014 med en gruppe på 12 unger og
instruktører fra klubben. Det ble mye forskjellig aktivitet med testing av de ulike grener der
er i klubben.

Aktivitet i basseng
Klubben benyttet også i 2014 Jorekstadbadet til bassengtrening gjennom vinteren.

4) Organisering og administrasjon
Båter og utstyr
I skrivende stund ser det ut til at all det utstyr vi besluttet å kjøpe på det ekstraordinære
årsmøte i november er i hus. Et større antall barnekajakker ligger klar i hyllene. Ny
dobbeltsculler med flytepongtonger på riggerne er klar for introduksjon til alle som vil prøve
roing. Og elvegruppen har fått oppgradert sitt utstyr.

Hus og anlegg
Vi har søkt Sparebankstiftelsen om midler til oppgradering av brygge så at den kan bli mer
brukervennlig især for barn og ungdom. Klubben er ellers i god forfatning etter styrets
bedømmelse. Vedlikehold i form av beisning m.m. foretas hvert år, og vil planlegges som
dugnadsarbeid.

Åretaket og annen informasjon
Klubbavisa Åretaket kom ut med et nummer. På hjemmesidene har vi hatt opp mot 100
innslag i løpet av året.

5) Medlemstall
Vi har pt. registret 226 medlemmer, hvorav 126 er menn og 100 kvinner

6) Langtidsplaner
Styret har ikke hatt kapasitet til å jobbe frem planer for sanitæranlegg men det er fortsatt
ønsket å få et løft på dette område.

7) Økonomi
Klubben har en god og sund økonomi. Medlemskontingent og ikke minst kursavgift gir en
stabil inntekt. Vi kom i mål med investeringsønskene, godt og vel end da, dette fremgår av
regnskap og budsjett.

Det ekstraordinære årsmøte høsten 2014 vedtok budsjett for 2015. Utstyrsutvalget fikk i
oppdrag å foreta innkjøp ifølge dette vedtak. Målsetting fra styrets side med det tidlige
budsjettvedtak er todelt. Vi ønsker å kunne kjøpe utstyr der det erfaringsmessig er billigst,
og vi ønsker å kunne vente til sesongstart med årsmøte i håp om større deltakelse fra
medlemssiden enn de de få som kommer til et vintermøte. Utstyrsutvalget var igjen raskt
ute etter budsjettvedtaket på det ekstraordinære årsmøte 5.nov 2014. Dermed er innkjøp
for 2015 belastet i 2014 regnskap, hvilket fremgår av årets regnskap.
Lillehammer 1. mai 2015
Torild Schulstok, Karin Mæhlum, Jens kåre Holen og Peter Obel
Styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb

