Copenhagen Inline Clubs ordinære generalforsamling den 20. april 2007.

Formandens beretning.
Et billede siger mere end tusind ord, men en beretning skal gøre det omvendte, og tegne
et billede med ord. Selvom ordene bliver flere end tusind, så bliver billedet aldrig
komplet. Det er heller ikke nødvendigt, for som billeder oftest er illustrationer til gode
minder, så er de gode minder fra årets gang forhåbentlig hos medlemmerne, frem for i
beretningen. Lad mig med disse ord tage hul på årets beretning, og med det samme
undskylde hvis mit billede ikke fik det hele med.
Før jeg skuer tilbage på årets begivenheder, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at
lancere to udsagn, som det er mit håb kan blive betegnende for det kommende år.
1. udsagn:

Copenhagen Inline Club - More than skating

Vi har et hav af forskellige aktiviteter i klubben, og de vedtægtsændringer bestyrelsen har
foreslået er blot et eksempel på, at klubben er meget mere end blot rulleskøjteløb. ”More
than skating” står også for dette, men skal ses som meget mere end blot dette. Den fælles
interesse for rulleskøjter er grundlaget, men det der virkeligt binder klubben sammen er
de menneskelige relationer i den. Hvordan vi opfører os overfor hinanden, hvad vi vælger
at gøre for og i klubben, og ikke mindst hvad vi vælger ikke at gøre.
Vi vælger selv vores attitude og hvordan vi opføre os i forhold til hinanden, i forhold til
frivillige ledere og instruktører, og hvad og hvor meget vi gør i forhold til klubben.
Desværre oplever vi både ligegyldighed, passivitet og negativ adfærd der hæmmer mere
end det gavner. Personligt må jeg desværre erkende og beklage, at jeg lejlighedsvis har
ladet mig påvirke heraf, og ladet det influere i andre sammenhænge end hvor årsagen var.
Mit spinkle håb er, at vi bliver bevidste om, at vi alle gør en forskel for både hinanden og
klubben. At vi aktivt og bevidst træffer et valg om hvordan vi opfører os overfor
hinanden, og hvad vi gør i forhold til klubben. At vi bliver meget bedre til at sige tak og
støtte hinanden, så dem der allerede gør noget får lyst til at forsætte, og på basis heraf får
motiveret yderligere til at gøre en indsats. At vi alle bidrager en lille smule til arbejdet i
klubben, så Tordenskjolds soldater bare en gang imellem kunne få lidt orlov. Hvis vi alle
gør lidt en gang imellem, så vil vi kunne skabe endnu flere spændende aktiviteter og

tiltag til fælles gavn og glæde for os alle. Tænk på et hav af tilbud det kunne blive, hvor
vi alle kunne vælge og vrage mellem det vi havde lyst til!
Ikke at tage stilling eller gøre noget er også et valg. Ikke et valg der gavner klubben,
fællesskabet eller mulighederne, men det er et valg! Hvad er dit valg? Hvordan vil du
opføre dig i forhold til klub-kammeraterne, og hvad vil du gøre i forhold til klubben?
Klubben er udelukkende baseret på frivillige, hvilket er årsagen til det meget lave
kontingent. Lad os bevare det sådan, og i løbet af det næste år alle medvirke til at skabe
en endnu bedre klub. Det er sjovt at gøre en positiv forskel ☺

2. udsagn:

Frederiksberg Falcons - Mod nye mål

Helt bogstaveligt er det selvfølgelig mit ønske, at holdene score masser af mål det
kommende år, og skulle jeg selv står bag et par stykker af dem gør det heller ikke noget.
Dette afsnit er henvendt til alle der spiller hockey i klubben, og ikke kun til turneringsholdene, og skal betragtes som et tillæg for hockeyspillere. Grunden til jeg føler det
nødvendigt at behandle hockey som et selvstændigt punkt er, at jeg har oplevet en
stigende polarisering. Udtalelser som ”Jeg spiller jo bare hockey, så jeg er ikke en del af
klubben som sådan” vidner herom. Hvad årsagen hertil er ved jeg ikke, men vil slå fast at
det er en hel forkert opfattelse af klubben. Uanset hvad man deltager i, så er man en del af
klubben, med alle de fordele og forpligtigelser der følger med dette.
Polarisering gavner ingen og gør det blot svære at nå vores fælles målsætninger. Det er en
opgave for alle i klubben, ikke kun hockeyspillere, at medvirke til vi får udryddet denne.
Så udover de mål noteret i kamprapporterne, så vil jeg tillade mig at sætte det som mål
for alle hockeyspillere i klubben, at de går foran i arbejdet med at få fjernet polarisering,
og i langt højere grad end tidligere også involvere sig i klubben udenfor banen. Og lad os
så få scoret en masse mål ☺
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle, herunder den øvrige
bestyrelse, ledere, instruktører, der gjorde en positiv forskel for klubben i den forgangne
år. Der skal også lyde en tak til samtlige medlemmer for den forsatte opbakning til
klubben.
De angivne målsætninger i sidste års beretning var:
•
•
•
•
•
•
•

Forbedring af faciliteter
Etablering af netshop
Flere til at afvikle aktiviteter og bidrage til klubbens udvikling
Klub-kursus for alle medlemmer til understøttelse af foregående punkt.
Skabe bedre vilkår for ledere, instruktører og initiativtagere.
Øger indsatsen vedrørende søgning af midler.
Øger andelen af børn og unge i klubben.

”Forbedring af faciliteter”
Dette er forsat den største udfordring klubben står overfor, og samtidigt den største
forhindring for den kan udvikle sig. Bestyrelsen arbejder kontinuerligt på dette område,
men det er ekstremt svært blot at få en dialog i gang med beslutningstagerne. Vi lader os
dog ikke nøje af den grund, og mange tiltag vil blive gjort på dette område fremover.
”Etablering af netshop”
Shoppen er, lettere forsinket, klar til lancering ☺
”Flere til at afvikle aktiviteter og bidrage til klubbens udvikling”
Mine ord tidligere i denne beretning har allerede berørt dette emne. Vi har set positive
tendenser, men det er forsat enkeltpersoner der trækker der store læs. Kort sagt, så er der
stadigvæk rigeligt med plads til forbedringer.
”Klub-kursus for alle medlemmer til understøttelse af foregående punkt”
Det bedste jeg kan sige er, at vi oprigtigt har forsøgt. Vi havde fat i én vi mente var den
rigtige person, vi var enige om indholdet i store træk, også tidspunktet, der skulle have
været primo 2007. Trods utallige rykkere skete der bare ikke mere. Det sørgelige er, at
det var igennem Danmarks Idræts-Forbund, og vi har aldrig fået en forklaring på den
pludselige tavshed, på trods af vedkommende stadigvæk arbejder for DIF. Vi må starte
forfra på processen, med forhåbentlig friske kræfter i bestyrelsen.
”Skabe bedre vilkår for ledere, instruktører og initiativtagere”
Vi er blevet bedre, men vi kan blive endnu bedre. Dette bør formentlig blive et fast punkt
på bestyrelsens dagsorden, da det vil være et område vi kontinuerligt skal arbejde videre
med. Det er trods dette vores håb, at både ledere, instruktører og initiativtagere er klar
over at de har bestyrelsens fulde opbakning.
”Øge indsatsen vedrørende søgning af midler”
Midlerne er der, vi skal blot finde tiden til at søge om dem. Det har vi haft svært ved, men
mit håb er, at der måske er personer udenfor bestyrelsen der i det kommende år kan være
med til at strømline dette arbejde?
”Øge andelen af børn og unge i klubben”
I løbet af det sidste år er andelen af unge under 25 år gået fra ca. 10 % af medlemmerne
til næsten 25 %. Langt den største del heraf er under 12 år, så der er ingen tvivl om at
årsagen hertil er børneholdet som så dagens lys i starten af sidste sæson. Stor tak til Lone
og Hans for deres arbejde hermed, og det er herligt når medlemmer tager initiativer der er
direkte på linie med klubbens målsætninger og visioner.

Målsætningerne - Sæson 2007/2008
Målsætningerne for det kommende år er næsten identiske med dem fra året før. Det
skyldes hverken dovenskab eller manglende kreativitet. Årsagen er jeg personligt mener
dette er områder der er så væsentlige for klubben, at vi er nødt til forsat at have fokus på
dem. Efterhånden som målsætningerne forhåbentlig løbende bliver opfyldt i løbet af året,
er jeg ikke i tvivl om, at vi de positive bivirkninger heraf vil stå i kø til fornøjelse for alle.
•
•
•
•
•
•

Forbedring af faciliteter
Flere til at afvikle aktiviteter og bidrage til klubbens udvikling
Klub-kursus for alle medlemmer til understøttelse af foregående punkt.
Skabe bedre vilkår for ledere, instruktører og initiativtagere.
Øger indsatsen vedrørende søgning af midler.
Forsætter den positive udvikling med andel af børn og unge i klubben.

Visionerne er:
o
o
o
o
o
o

En børne- og ungdoms afdeling i klubben.
Vi skal være 250 medlemmer.
Få etableret et decideret speed-hold.
Få etableret en hockey-afdeling i klubben (Mangler kun detaljer).
Vi ønsker at blive arrangører af et motions-/eliteløb og evt. et DM
c-I-c skal være synonym for Danmarks sjoveste rulleskøjteklub ☺

PS. Alt inklusiv består denne beretning af 1.485 ord i alt.

