Lillehammer Ro- og kajakklubb
Referat fra ekstraordinært årsmøte i LRKK 18 november 2015 med
budsjettgodkjenning.
Antall fremmøtte: 6 : Kai, Per Tore, Jens Kåre, Ingebjørg, Johnny, Karin
Valg av ordstyrer: Jens Kåre Holen
Referent: Karin Mæhlum
Klubben avholdt årsmøte i naustet 20 mai- 2014 med godkjenning av regnskap.
Budsjettgodkjenning ble lagt til ekstraordinært årsmøte høsten 2015 hvor budsjettet er
eneste årsmøtesak. Det ble bemerket at innkallingen ikke har nådd medlemmer som ikke er
inne på klubbens nettside, noe styret merker seg ved evt neste gang. Neste år er det
antagelig ikke nødvendig med ekstraordinært årsmøte pga mindre investeringer.
Sak 1: Godkjenning av budsjett.
Det ble stemt over forslag for investeringer som utstyrsutvalget ved Per Tore presenterte.
Utstyrsutvalget har kr 60000 til rådighet, kr46000 er allerede ønsket investert. Det satses bl.a
på ungdom, og en del av utgiftene er prioritert denne gruppa. Vi har nå ca 10 ungdomskajakker, både plast og glassfiber. Øvrige investeringer tas opp og godkjennes av styret.
Budsjett-forslaget for kommende år ble vedtatt. Se delbudsjett 2016.
Klubben er, som bemerket på forrige årsmøterereferat, i godt hold med positiv balanse.
--------------------------------------------------------------Referat fra medlemsmøte:
Etterpå ble det avholdt medlemsmøte med orienteringer og diskusjoner.
1) Kontoforvaltning: I dag har klubben to kontoer: en til vedlikehold og en brukskonto. Det
foreslås å slå sammen disse. Det settes av kr5000 til vedlikehold hvert år (kontoen pålyder kr
40000 i år)
2) Flytting og remerking av båter er utsatt til mars 2016, det planlegges å flytte klubbåtene
nærmere inngangen. Utføres ved dugnad.
3) Det er 3-4 plasser ledig i reolen, og vi har nå satt stopp i forhold til nye leietagere inntil vi
har fått en bedre oversikt i stativet til våren.

MANDAT
«Utstyrsutvalget skal ivareta klubbens utstyr, ha ansvar for planlegging og innkjøp av alle
typer utstyr som klubben har behov for». Behov innhentes fra utvalgene».
I dette ligger å gi innspill til årsbudsjett som skal vedtas på årsmøtet.
DELBUDSJETT 2016
Samlede budsjettønsker fra utvalgene er kr 46.000. Utstyrsutvalget sin innstilling er at
årsmøtet beslutter dette.

Felles

Detaljer

Ønsket

Annet Utstyr/reserve

10 000

Sum Felles

10 000

Elv

Detaljer

Ønsket

Sum Elv

0

Flatt/Hav/Kurs

Detaljer

Ønsket

Spruttrekk, store

5 stk

5 000

Vester

5 stk

5 000

Garderobeskap

1 stk

Vingårer for kurs 2

1-2 stk

Sum Kurs

Ro

10 000

Detaljer

Sum Ro

Ønsket

0

###########################
Vedlegg utstyrsutvalg delbudsjett
2015Ung

Detaljer

Kajakkpakke f.eks Tahe Marine Lifestyle

4 stk

Ønsket

26 000
Sum Ung

26 000

ANNET
Utstyrsutvalget anbefaler fortsatt tilbudsinnhenting og felleskjøp for å oppnå en god pris. Elv
handler fortsatt selv. Det som ikke kan kjøpes inn felles må det enkelte utvalg kjøpe inn.
For en del av innkjøpene vil det tilkomme frakt, og det er i budsjettene til det enkelte utvalg
tatt høyde for det og det enkelte utvalg må selv sikre at kjøp + frakt er innenfor tildelt
budsjett.
Utstyrsutvalget har ikke vurdert bygg og infrastruktur, det ligger utenfor vårt mandat.
Kai rodde hjem i sin robåt - med hodelykt, i god klubb-ånd. Et tynt islag hadde lagt seg
innerst ved brygga.
Det er fortsatt padleaktivitet ut fra naustet, ifølge protokollen som viser generelt stor aktivitet.
Ref: Karin Mæhlum

