Årsberetning
for
Lillehammer Ro- og kajakklubb
For året 2012
1) Styrets sammensetning 2012

Styret; Velges for to år
Leder:
Peter Obel (Valgt 2012)
Nestleder:
Frode Flaa (Valgt 2012)
Styremedlemmer: Johanne Haugen (Valgt 2011)
Jan Flohr (Valgt 2011)
Karin Mæhlum (Valgt 2012)
Varamedlemmer til styret, velges for to år
Trude Bang (Valgt 2011)
Anne Salberg (Valgt 2011)
Valgkomité: Velges for neste årsmøte på årsmøte.
Leder:
Pål Erik Alrek (Valgt 2012)
Medlem:
Per Madsen (Valgt 2011)
Medlem:
Irene Røstad (2011)
Vara:
Bjarne Søby (Valgt 2012)
Revisorer: Velges for to år
Lars Erik Almo (Valgt 2011)
Øyvind Nyfløt (Valgt 2011)

2) Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt 10 styremøter i 2012.
Alle referatene fra styremøtene er lagt ut på internett under ”styreinfo”
Vedlikehold
Der er avholdt en ordinær fellesdugnad 23. mai, og en rekke spesialdugnader som
har tatt for seg ferdiggjøring av allrom, renovering av brygge og inndekning av lekk
pipe. Aktive elvepadlere har gjort dugnad på oppdrag av Eidsiva med opprydding i
lågen og til inntekt for klubben, Takk for det og håper at det er med til at vi skal bli
hørt i forhold til utbyggingsplanene i våre vassdrag.
Spesielle oppgaver i perioden
Styret har i det forgangne år jobbet med å få på plass en overgang til nytt
medlemsregister samt opprettelse ny utvalg. Vi fikk etablert et utstyrsutvalg som
allerede har levert slik vi håpet, mens utvalg til hus/vedlikehold og kajakkstativ lar
vente på seg. Det er avgjørende for en positiv utvikling i klubben at vi blir mange som
er med å dra lasset. Kommer vi lenger med å fordele de administrative oppgaver blir
der tid til å jobbe for utvikling og langtidsplaner. Vi er kjempe glade for at vi ser ut til å
ha på plass egne folk på oppgavene med henholdsvis medlemsregister og kasserer.
Målet er fortsatt å splitte opp og fordele oppgaver i overkommelige størrelser.
Dermed håper vi at eierskap og engasjement blir stadig bredere fordelt i klubben.

Deltagelse på møter
Klubben har hatt møter med Fylkesmannen vedr. fuglefredning og våre interesser i
forb. m. forvaltningsplan for lågendelta.

3) Aktivitet i klubben
Utvalgsrapporter;

Årsmeldinger fra Elv-, Tur-, Kurs- og Utstyrsutvalget er lagt ut på hjemmesiden under
Årsmeldinger og gjentass ikke her.

Aktivitet på vannet

Utstyrsutvalget har kartlagt båtbruk vha. padleprotokollen. Denne viser til bra aktivitet
når det gjelder registrerte tilbakelagte km i 2012. Fra 25. mai til 24. november
tilbakela medlemmene 4052 km, hvorav 2044 km i egen båt, og 1989 km i klubbens
båter. Øverst i statistikken ligger Bjarne Søby med 72 turer og 910km. Styret
oppfordrer til konsekvent bruk av protokollen. Denne er på mange måter et nyttig
verktøy og vi tror at den brukes for lite pt.
I august deltok fem medlemmer i Dalsland Kanotmaraton 55 km i Sverige. Alle gjorde
en hederlig innsats, men våres toer med Per Willy Næsseth og Bjarne Søby utmerket
seg ekstra ved at komme inn på en samlet 14. plass og med en 4. plass i sin klasse.
Det samlede deltaker antall var 600, så det setter prestasjonen i relieff.

Aktivitet i basseng

januar til 1mai var rolig og med relativt lite oppmøte. Juniortreningen på søndager ble
avviklet pga mangelfullt oppmøte. Det ble derfor ikke bestilt treningstimer på
søndager i vintersesongen 2012/13.
Oktober til desember 2012 startet ganske rolig med lite oppmøte, men tok seg etter
hvert opp en del. Etter nyttår (2013) har det gradvis økt med padlere, og vi er snart
oppe på det gode nivået vi hadde for noen år siden.

Onsdagsløpet

Løpet gikk som vanlig over hver onsdag over vår og høstsesong. Topp tre ble Bjarne
Søby, Jan Flohr og Per Tore Granli. Årets raskeste notering ble Jan Flohr med 17:20.

Klubbmesterskap

Vi avholdt mesterskapet lørdag 27. oktober. Første race var 4 km med handikapp
start på bakgrunn av noteringene fra onsdagsløp. Derpå ble det avholdt 200 m
Coastline knockout sprint i havneanlegget. Begge løp ble tette affærer. Klubbmester
ble Julien Reynaud. Etterpå hadde vi en hyggelig sesongavslutning i allrommet,
vinnerne ble behørig æret og Jan F ble takket for sin innsats som arrangør gjennom
sesongen.

4) Organisering og administrasjon
Båter og utstyr

Klubben har i 2012 kjøpt inn elvekajakk med div. utstyr samt en del treningsutstyr. Vi
har kjøpt to brukte toer kajakker og fire enere. Dette båtkjøp fremgår ikke av
regnskap idet vi ennå ikke har fått regning på kjøpet.
Hus og anlegg
Allrom er ferdiggjort med en bedre flomsikring enn tidligere. Fremover trenger vi bare
å løsne brystningspanelt og rulle sammen gulvbelegget i forbindelse med evakuering.
Bryggen fikk et tiltrengt løft. Vi byttet ut råtne bærebjelker på landdelen, og bryggen
kan nå klare seg en håndfull år frem.
Åretaket og annen informasjon
Klubbavisa Åretaket kom ut med et nummer. På hjemmesidene har vi hatt over ca.
70 innslag i løpet av året.

5) Medlemstall

Vi har registret det samlede medlemstall til 269 medlemmer i 2012. I dette ligger ca.
70 familiemedlemskaper. Vi har som i tidligere år et relativt stort gjennomtrekk av
medlemmer i klubben, men dette veies godt opp av nye medlemmer via våre kurs. Vi
har som tidligere omtalt jobbet en del med å forberede overgang til nytt medlems
datasystem fra NIF som forventes i bruk i løpet av 2013.

6) Langtidsplaner

Styret har ikke fått tid til å jobbe mye med de langtidsplaner som er beskrevet i
årsmelding 2011. Det er fortsatt nødvendig å få inndratt flere medlemmer i driften av
klubben for at ha det nødvendige overskudd til å utvikle funksjoner og fasiliteter
omkring klubben. Vi satser derfor på å jobbe mot opprettelse av flere utvalg som kan
lette og forenkle de administrative oppgaver.
Vi har arbeidet litt med ønsket om sanitæranlegg ved å vurdere toalettløsning med
oppsamlingstank kontra et forbrennings toalett. Før vi har avklaret med kommunen
om mulighetene for kloakkerings løsninger kan vi ikke konkludere på dette.

7) Økonomi

Økonomien i klubben er god og sunn. Vi har tilstrekkelig med inntekter og oversiktlige
utgifter. På sikt vil ulike langtidsplaner kreve at vi har satt av midler for å kunne
realisere dette. Vi setter av årlig 5000 kr på vedlikeholdskonto til framtidige utgifter
som tak og beis etc. Regnskap og budsjett ligger sammen med innkallingen til møtet.
Vi har på tampen av året erkjent at vi ikke har fått innkjøpt det materiell som årsmøtet
har godkjent/pålagt oss. Dette ble forsøkt løst ved opprettelse at et utstyrsutvalg. Vi
kan i skrivende stund se at dette har fått fortgang i saken. Vi er nå i kapp med
investeringsønskene for 2012, og vi vil i budsjettforslaget for 2013 endre radikalt på
tidligere forsiktige bruk av klubbens oppsparing. Det opparbeidede overskudd er så
stort at vi finner det rimelig å satse annerledes kraftig på utstyrskjøp og dermed
skape insitament for høyere aktivitet i klubben. Vi mener at vi kan vise til en god og
grundig gjennomgang der kan rettferdiggjøre dette tiltak.
Lillehammer 21. februar 2013

Johanne Haugen, Jan Flohr, Karin Mæhlum, Frode Flaa og Peter Obel
Styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb

