Innkalling til Årsmøte i
Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Torsdag 7. Mars 2019 kl 18.30 – 21.00.
Sted: I naustet på̊ Vingnes / Klubbhuset

Sakliste:
1. Åpning med Innledning, godkjenne stemmeberettigede, innkallingen og saksliste
2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive referatet.
3. Behandle årsmelding for 2018. Se vedlegg.
4. Behandle regnskap for 2018 i revidert stand. Se vedlegg.
5. Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet.
- Styret har ikke mottatt innkomne forslag til årets årsmøte.
- Kort info fra styret om utvalgte saker som styret jobber med
6. Fastsette medlemskontingent og avgifter internt i klubben.
- Medlemskontingent, plassleie og avgift for nøkkelkort til klubben.
7. Vedta budsjett for året 2019 . Se vedlegg
8. Behandle klubbens organisasjonsplan. Se vedlegg
9. Valg av leder, styremedlemmer, representanter til ting og møter i de organisasjoner
klubben er tilsluttet (Padle- og roting og Lillehammer Idrettsråd) ifølge innstilling fra
valgkomiteen.

Valg av valgkomiteleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
10. Avslutning
Lillehammer . Februar 2019
Arve Senderud, Audun Gjevre, Per Anders Bang, Solveig Thoresen
Styret LRKK

Årsberetning for
Lillehammer Ro- og Kajakklubb
2018
Styrets sammensetning 2018
Leder:

Arve Senderud

Nestleder:

Audun Gjevre

Styremedlem:

Per Anders Bang

Styremedlem:

Solveig Thoresen

Vara:

Caroline Wiseth og Hilde Rindal

Valgte funksjoner utenom styret:
Revisor :

Jørn Gunnar Kleven og Jacob Jacobsen

Valgkomite:

Jan Flohr Knudsen, Anne Salberg, Dag Johnny Nedberg.

Styret og klubben har i sin helhet gjennom 2018 hatt nødvendig og svært god hjelp
og støtte fra Ingebjørg Amelie Lingås og Web ansvarlig Trond Holmestad.

1) Medlemstall
Klubben hadde pr 30. Jan 2019 403 medlemmer. Dette er en økning på 33
medlemmer fra fjoråret. 205 menn og 198 kvinner. 64 av klubbens medlemmer er 19
år eller yngre. For øvrig fordeler medlemmene seg i forhold til alder slik;
- 0-5 år (1), 6-12 år (17), 13-19 år (46), 20-25 år (121), 26 + (318)

2) Styrets arbeid
Det er avholdt 9 styremøter,1 medlemsmøte og 2 møter med utvalgslederne.
Styret har hovedsakelig jobbet med å ivareta klubbens administrative oppgaver.
Styret har gjennom året hatt god kontakt med Oppland Idrettskrets og anser det som
viktig å opprettholde god kontakt med Idrettskretsen

Styret har lagt vekt på å opprettholde informasjonsflyt og kontakt med klubbens
utvalg og medlemmer.
Styret har lagt vekt på en kontinuerlig budsjettoppfølging og har også vektlagt dialog
med utvalgslederne ved behov for omprioriteringer.
Styret med flere har jobbet videre med klubbhåndboka. For administrasjon og ledelse
av klubben har klubbhåndboka vist seg nyttig. Videre arbeid mot ferdigstillelse har
hatt noe progresjon men fremdeles gjenstår noe arbeid. Erfaringer så langt viser at
klubbhåndboka vil være et levende dokument som må oppdateres og utvikles i takt
med klubbens utvikling. Arbeidet pågår.
Styret har arrangert en sosial klubbsamling.
Styret har mottatt informasjon om at klubbens nøkkelkortsystem er svært tungvint å
administrere og gir lite verdifull informasjon. Av den grunn har styret nedsatt en
arbeidsgruppe som vurderer dette og vil gi anbefaling om evt tiltak. Arbeidet pågår.
Styret har diskutert med kursutvalget om å tilsette en ”kursvert” i sommerperioden for
å bedre hjelp og støtte til spesielt nye medlemmer. Arbeidet pågår.
Styret har jobbet med å formalisere og klarlegge retningslinjer for klubbens ansvar
relatert til klubb arrangerte aktiviteter. Resultatet vil fremkomme i klubbhåndboka.
Det pågår et arbeide for å anskaffe litt profilutstyr til klubben. Her nevnes logo,
vimpel, caps/teskjorter, informasjons materiale. Arbeidet pågår

4) Aktivitet i klubben
a) Utvalgsrapporter
Årsmeldinger fra utvalgene er lagt ut på hjemmesiden under årsmeldinger og gjentas
derfor ikke her.
b) Aktivitet på vannet
Onsdagsløp har vært gjennomført med god oppslutning
Innføring av mandagspadling har vært en stor suksess for klubben.
Aktivitetsnivået blant roerne har i 2018 vært stabilt og på tilsvarende nivå som
tidligere år.
For elvepadlerne har sesongen 2018 vært litt utenom det vanlige . Stor aktivitet og
sykdom for nøkkelpersoner i miljøet gjorde sitt til at noe aktivitet måtte kanselleres.
Tørkeperioden i sommer førte til lav vannstand noe som gjorde at padlingen måtte
søkes lagt til ”padlebare” elver utenfor distriktet.. Mange private turer blant
medlemmene er gjennomført. Flere interessante foredragsaftener med god
oppslutning er også gjennomført. Klubbens padlemiljø var godt representert på både
Sjoafestivalen, X2-festivalen og ekstremsportveko på Voss.

Mange av medlemmene benytter klubbens anlegg i Vingnesvika som utgangspunkt
for sin padling og roing. Dette understreker viktigheten av et velfungerende
klubbanlegg å tilby sine klubb medlemmer.
Fra mange klubbmedlemmene og ulike hold utenfor klubben er det mottatt positiv
tilbakemelding på klubbens aktiviteter.

For detaljer henvises til årsmeldingene fra Flattvann/hav og Elv utvalgene.

c) Kursaktivitet
En svært imponerende kursaktivitet har vært gjennomført også i 2018. Totalt har hele
143 personer (medlemmer og ikke medlemmer) tilsammen deltatt på ulike
kurser/eventer arrangert av LRKK. En gledelig registrering er at flere etter hvert blir
med på Grunnkurs Hav(del 3-4). I tillegg til disse ordinære kursene kommer ulike
eventer og opplæring med bedriftsidrettslag og DNT medlemmer. Det er også
arrangert aktivitet for Lillehammer kommune. De ønsket å gi muligheten for en
gruppe yngre gutter fra andre nasjoner å lære å padle.
Aktiviteten i kursutvalget er en av grunnpilarene i klubben med tanke på rekruttering,
økonomi og sikker og trygg padling -og roing.
For detaljer henvises til årsmeldingen fra Kursutvalget.

d) Aktivitet i basseng
Stor aktivitet på Jorekstad har vært gjennomført i perioden Jan- Apr og Okt-Des.

5) Organisering og administrasjon
a) Båter og utstyr
Innenfor budsjettrammen har alle utvalg fått sine behov dekket, og 2018 har således
vært ett bra investeringsår. Komplettering av båtpark (4 plast, flattvann, 1 trimkajakk
og 2 plast, elv) + en flott henger for tur har vært prioritert. Utlån av kajakker har
fungert godt og klubbens utstyr har vært mye i bruk ila 2018. Vedlikehold av
klubbens utsyr har vært gjennomført, utstyret er tellet og utstyret ser ut til å holde bra.
For detaljer se årsmeldingen fra Utstyrsutvalget

b) Naust og uteområde
Det ble gjennomført en god vårdugnad hvor ønskede dugnadsmomenter ble
gjennomført. Flomutviklingen ble fulgt nøye. Grusing av veg, rydding pga flom og
piperestaurering pga snøras medførte mye merarbeid. Av den grunn ble arbeid med
brygge utsatt. Det er behov for innsats fra flere for å avlaste noen få og til å ivareta
naust og uteområdene
For detaljer henvises til årsmeldingen fra Utstyrsutvalget.

c) Klubbadmin
Styret og Medlemsansvarlig har jobbet jevnlig gjennom hele året med god og
nødvendig støtte og bruk av Klubbadmin.

d) Digitalt Rokort
Våren 2018 startet klubben med registrering av ”aktivitet” i digitalt i ro-kort.
Registreringer og statistikk herfra vil gi klubben et godt innblikk i aktiviteten på
vannet. Registeringer i 2018 har allerede bl a gitt et godt innblikk i hvilke av klubbens
båter som brukes mest. Gode eksempler på hva dette gir klubben ligger på klubbens
hjemmeside.

e) Klubbhåndboka
Arbeidet med klubbhåndboka har hatt noe utvikling men noe mer arbeid gjenstår
fremdeles. Målet bør fremdeles være at klubben til sommeren 2019 har en
gjennomarbeidet og klubbhåndbok som grunnlag for effektiv og forsvarlig drift av
klubben. I dag ligger viktig informasjon spredt utover og på altfor mange steder.
Dermed blir viktig informasjon lite kjent og lite tilgjengelig. Her synes det å være et
behov for bedre tilgjengelighet på viktig medlemsinformasjon på klubbens nettsider

f) Organisasjonsplan
Styret har ingen forslag til endring av den eksisterende organisasjonsplan. Det
viktigste er alle funksjoner i organisasjonen fylles opp.
Styret finner det riktig å informere om at det av og til er behov økt arbeidsinnsats fra
flere. Dette kan typisk være konkrete oppgaver ifbm utredninger, implementering av
nye vedtak, vedlikehold osv.

g) Nøkkelkortsystemet
Klubbens nøkkelkortsystem er svært tungvint å administrere og det jobbes for tiden
for å finne løsninger for å bedre.

6) Økonomi
Klubben har en god og sunn økonomi. Høy kursaktivitet, mange medlemmer og
gode tilskudd fra offentlige bidragsytere kombinert med et fornuftig driftsbudsjett har
over tid gitt klubben en god økonomisk status. En kontantutbetaling fra Gjensidige
forsikring ifbm snø skade på klubbhuset for reparasjon av skade gav positivt
overskudd for klubben
Styret prioriterte i høst å tillate innkjøp av en kajakkhenger. Et behov som har vært
tilstede over tid. Med dette ble investeringsbudsjettet noe overskredet. Mye nytt
utstyr er innkjøpt i 2018. Dette ble gjort i samråd med utvalgene da vi klart kunne se
at klubben ville ende opp med et positivt årsregnskap også for 2018.

7) Avslutning
Styret er av den oppfatning at 2018 har vært et godt år for Lillehammer Ro- og
Kajakklubb.

Det har vært et år med stor aktivitet og tilbudene til medlemmene er gode. Et
velfungerende klubb anlegg, godt utstyr, et godt kurstilbud, mandag -og onsdags
aktiviteter samt aktivitetene på elva virker å treffe medlemmenes behov. Etter
obligatorisk kursing og opplæring er utstyr, lokaler, ulike ro- og kajakktilbud og miljøer
tilgjengelig for alle klubbens medlemmer. Tilbudene er naturlig nok avhengig av den
enkeltes erfaringsnivå, ønsker, behov og prioriteringer.
Med tanke på rekruttering, trygg -og sikker padling/roing og en god klubbøkonomi er
klubbens kursaktivitet, de ulike padle og ro miljøene og deres aktiviteter og et
velfungerende anlegg/utstyrs utvalg viktige basisfunksjoner i klubben.
Styret mener at for 2019 bør klubben fremdeles prioritere å utvikle og kvalitetssikre
disse viktige basisfunksjoner. Skape oversikt og kvalitet på disse funksjonene.
Klubben har flere funksjoner i seg som den skylder sine medlemmer og bidragsytere
å jobbe videre med. Arbeide som er igangsatt må sluttføres. Dette for å gjøre klubben
enda bedre. Noe av dette forutsetter økt og fremdeles frivillig innsats og engasjement
også i 2019.
Avslutningsvis vil styret takke utvalgssjefer, alle øvrige klubbmedlemmer og
bidragsytere utenfor klubben for flott innsats og deltagelse gjennom driftsåret 2018.

Lillehammer den 21. Februar 2019

Arve Senderud, Audun Gjevre, Per Anders Bang, Solveig Thoresen
Styret

LRKK Organisasjon
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Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Resultatregnskap per 31.12.18

Regnskap Budsjett Differanse Budsjett 2019 Noter
2018
2018
Kostnader
Adm. Kostnader
Inventar og utstyr
Kajakk og routstyr
Regnskapshonorar
Kontingenter
Lønn instruktører
Kontorrekvisita
Våtkort
Mat på kurs
Strøm
Forsikring
Utdanning av instruktører
Diverse kostnader
Tap på fordringer
Porto
Kjøregodtgjørelser
Bespisning møter
Bankgebyr
Diverse klubbaktiviteter
Sum kostnader

15895
42915
186516
0
1300
44400
1173
8125
1066
18226
22085
0
5017
0
0
0
1352
7481
12155
367706

20000
10000
120000
0
1300
50000
1000
3000
1500
15000
22000
4000
2000
0
0
1000
1000
7500
50000
309300

4105
-32915
-66516
0
0
5600
-173
-5125
434
-3226
-85
4000
-3017
0
0
1000
-352
19
37845
-58406

20000
20000 1)
140000 2)
0
1300
50000
1000
8000
1500
21000
23000
4000
5000
0
0
1000
1500
7500
50000 5)
354800

Inntekter
Medlemskontingent
Nøkkelkort
Kursavgift falttvann og elv
Båtutleie
Lagring av private båter
Vinterutleie av lagerplass
Spes. Off. tilskudd
Moms.komp.
Renteinntekter
Sponsorinntekter
Diverse inntekter
Sum inntekter

131000
4800
133800
0
24000
0
55573
12217
273
0
78647
440310

100000
7000
100000
5000
18000
0
35000
20000
0
0
15000
300000

31000
-2200
33800
-5000
6000
0
20573
-7783
273
0
63647
140310

100000 5)
5000
100000 5)
0
22000

72604,15

-9300

81904

-44550 5)

Årsresultat

55000 3)
13000
250
0
15000 4)
310250

1)Overskridelsen skyldes uforutsette utgifter til reprasjon av pipe og tak, som ble skadet vinteren 2018, og må sees i sammenheng med diverse inntekter
2)Overskridelsen skyldes innkjøp av tilhenger som ikke var budsjettert. Gjort etter innspill fra utvalgsledere og behandling på styremøte.
Økning i budsjett er gjort på bakgrunn av innspill fra utvalgene, og styret mener det er riktig og forsvarlig å bruke noe mer penger på utstyr
3)Gjelder LAM-midler, utstyrsmidler fra padleforbundet og tilskudd fra kommunen.
4)Skyldes forsikringsutbetalinger i forbindelse med skade på tak og pipe, og må sees i sammenheng med overskridelse på inventar og utstyr
5)På bakgrunn av klubbens solide økonomi mener styret det er forsvarlig og riktig å legge opp til et budsjett med underskudd.
Underskuddet har sin årsak i at klubben ønsker å bruke noe mer penger på utstyr, og at vi har satt av en pott til å øke klubbens aktiviteter,
både i forhold til større turaktivitet, men også i forhold til å imøtekomme ønske om å etablere en type klubbvert/aktivitetsleder
Styret har valgt å budsjettere forsiktig i forhold til medlemskontingent og kursavgifter, og mener at budsjettet reflekterer et normalnivå

Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Balanse
2018
Eiendeler pr 31.12
Dnb-NOR Foreningskonto
Dnb-NOR Servicekonto
Fordringer
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Egenkapital 1.1
Årets overskudd/underskudd
Egenkapital 31.12
Gjeld
Sum gjeld og egenkapital

2017

383 140,43
100 493,69
0,00
483 634,12

310 636,67
100 393,30
0,00
411 029,97

411 029,97
72 604,15

328 380,48
82 649,49

483 634,12

411 029,97

0,00
483 634,12

0,00
411 029,97

