Årsberetning for
Lillehammer Ro- og kajakklubb
2015
1) Styrets sammensetning 2015/16
Styret velges for to år
Leder: Peter Obel (gjenvalgt 2014)
Nestleder: Jens Kåre Holen (Valgt 2014)
Styremedlem: Karin Mæhlum (gjenvalgt 2014)
Kasserer: Ingebjørg Lingås (valgt 2014)
Vara: Trude Bang (valgt for et år), Ole Wiseth (valgt for 2 år)
Revisor : Trond B. Karlsen, Jørn Gunnar Kleiven
Årsmøte valgte 2014:
Valgkomite: Pål Erik Alrek, Frode Flaa, vara Torild Schulstok
2) Styrets arbeid
Det er avholdt 4 styremøter i 2015.
Referatene fra styremøtene er lagt ut på internett under ”styreinfo”
3) Aktivitet i klubben
Utvalgsrapporter;
Årsmeldinger fra Elv-, Kurs- og Utstyrsutvalget er lagt ut på hjemmesiden under
Årsmeldinger og gjentas ikke her.
Aktivitet på vannet
Onsdagsløp hadde omtrent samme oppslutning som forgående år og resultater kan
leses på hjemmesiden.
KajakkUng
Klubbens Barn og ungdomssatsning
Per Madsen, Heidi Kragerud og Dag Nedberg gjennomførte ukentlige kurs for denne
gruppe i sesongen.
Aktivitet i basseng
Klubben benyttet også i 2015/16 Jorekstadbadet til bassengtrening gjennom
vinteren.
4) Organisering og administrasjon
Båter og utstyr
På ekstraordinært årsmøte i november blev innkjøpsbudsjettet til utstyrsutvalget
fastlagt til kr. 60.000,Hus og anlegg
Klubben fikk ny bryggeelementer høsten 2015 på bakgrunn av søknad til
Sparebankstiftelsen DNB. Der gjenstår noe arbeid med å landfeste bryggen på en
god måte.

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 i 2015. Hjemmesidene er løpende
oppdatert med nyhetsinnslag i løpet av året takket være Kai Gjessings innsats.
5) Medlemstall
Vi har pt. registret 252 medlemmer
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. Samarbeide med vår nabo Båtforeningen
kan muligvis gi bedre bad og toalettforhold i fremtiden.
7) Økonomi
Klubben har en god og sund økonomi og trass et beskjedent bruk av egenkapitalen
på under 20.000,- i 2015, har vi god margin i forhold til fremtidige investeringer.
Medlemskontingent og ikke minst kursavgift gir en stabil inntekt. Vi er i mål med
investeringsønskene, dette fremgår av regnskap og budsjett.

Lillehammer 1. mai 2016
Ingebjørg Lingås, Karin Mæhlum, Jens kåre Holen og Peter Obel
Styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb

