Copenhagen Inline Clubs ordinære generalforsamling
den 23. april 2008
Formandens beretning.
En beretning er en ret af ingredienserne fra det forgangne år tilberedt fra formandens
hånd. Smag og behag er forskelligt og den perfekte opskrift alle kan lide findes muligvis,
men det er endnu ikke lykkedes mig at finde den. Nogen vil finde beretningen for mild og
andre for stærk, men den er helt sikkert krydret med egne meninger fra året der gik og til
det kommer. Mit håb er den falder i din smag!
Udviklingen klubben har været igennem siden starten i 2001 er fantastisk, i særlig grad
når man ved det er sket udelukkende med indsatsen fra frivillige, ulønnede og endda
kontingentbetalende medlemmer. Jeg har stor respekt for alle der har medvirket hertil.
Forsiden af medaljen har skinnet med initiativ, engagement, energi og lysten til at gøre en
forskel. Desværre har medaljen også en bagside, der sjældent er ligeså køn. Når der er
balance mellem de to sider, og forsiden skinner klarere end bagsiden, er det en positiv
udvikling. Men bliver balancen forskudt, så det negative begynder at overskygge de gode
ting, er det nødvendigt at stoppe op og vurdere hvordan balancen kan findes igen!
I parforhold og ægteskab snakker man om syvårs-krisen, og med syv år på bagen den 1.
maj 2008, er det måske præcist hvad klubben er løbet ind i?

Igennem det sidste år har min personlige oplevelse desværre været, at bagsiden i alt for
mange tilfælde har fået lov til at overskygge forsiden. Min frygt er, at dette er en
oplevelse jeg deler med mange af klubbens frivillige kræfter, hvilket på sigt kan
skræmme både dem og andre fra at ville gøre en indsats for klubben og dens medlemmer.
Udviklingen igennem de sidste syv år har med god grund skabt forventning om, hvilke
ting der sker og hvilke opgaver der løses i og af klubben. Men samtidigt med de stigende
forventninger, så lader det til det er gået i glemmebogen at alle gøremål der er i klubben
løses af frivillige, og det uden undtagelse. Det gælder fra bestyrelsen til det medlem der
rydder op en enkelt gang efter træning på banen. Vi er alle i samme båd, og i hvert enkelt
tilfælde før kritikken formuleres, bør man overveje hvad man selv har gjort for at bidrage
positivt til en løsning?
Et par få velvalgte ord kan ofte beskrive mere end en lang redegørelse. I billedet i starten
af denne beretning er der skrevet ”Testet på mennesker” på klubbens logo. Vi er nok
mange som har følt vi er blevet vel rigeligt testet igennem det sidste år. Men hvad så nu?
Skal vi lade foregå hvad der ikke kan bestå? Min holdning er absolut nej – vi skal ikke
lade foregå, men forandre. Vi skal ændre de ting der ikke fungere, ændre den negative
tilgang og bygge videre på alt det positive der har skabt klubben, og som stadigvæk er
dominerende. Det er ikke en opgave der skal løses af nogen få, men af alle i klubben.
Der er af og til en god idé at få rystet lidt op i konventionerne, og bestyrelsens forslag til
struktur-ændring betragter vi som første skridt i denne forandringsproces. Besluttes dette
på generalforsamlingen vil næste skridt blive et klub-seminar lørdag den 17. maj 2008.
Nye øjne i form af en ekstern katalysator kan både fremme processen og udbyttet af den.
En ægteskabsrådgiver bliver det ikke, men derimod Idrætskonsulent Dorthe Kargo fra
Frederiksberg Idræts-Union der vil hjælpe os igennem dagen.
Mød derfor op på generalforsamlingen og afhængigt af udfaldet herpå også til seminaret
den 17. maj 2008 – Det er her din klubs fremtid bliver afgjort!
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle, herunder den øvrige
bestyrelse, ledere, instruktører og andre 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.
Med venlig hilsen
Copenhagen Inline Club

Lars Vincent Pedersen
Formand

De angivne målsætninger i sidste års beretning var:
•
•
•
•
•
•

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.
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 kontinuerligt arbejdet på dette område
igennem året, og indsatsen skal forsat have højeste prioritet hvis det skal lykkedes.
Ønsker du at støtte processen, så læs mere på www.rulle.underskrifter.dk
”Flere til at afvikle aktiviteter og bidrage til klubbens udvikling”
Klubben er i høj grad afhængig af enkeltpersoner der forsat trækker det store læs. Det er
en nødvendighed at en lang større del af medlemmer bidrager aktivt til drift og udvikling
af klubben, hvilket der forsøges at skabe bedre rammer for igennem struktur-ændring.
”Klub-kursus for alle medlemmer til understøttelse af foregående punkt”
Afhængigt af udfaldet på generalforsamlingen, men planlagt til den 17. maj 2008.
”Skabe bedre vilkår for ledere, instruktører og initiativtagere”
Mange mulige tiltag er blevet diskuteret, og enkelte er også ved at blive effektueret.
Punktet bør diskuteres generelt i klubben, og forhåbentlig det kommende år bringer
masser af tiltag på dette område i forbindelse med de forandringer der sker i klubben.
”Øge indsatsen vedrørende søgning af midler”
Klubben har fået kr. 5.000,- til indkøb af udstyr. Det er altså muligt både at søge og få
succes med det. Søgning af midler skal ske med et konkret formål. Tiden til at lave disse
projekter samt kunne effektuere dem, hvis ansøgninger skulle blive imødekommet har
ikke været der.
”Øge andelen af børn og unge i klubben”
Andelen af børn og unge i klubben er stort set uændret i forhold til året før. Der er ingen
tvivl om, at andelen kunne øges markant, men det kræver mere differentierede tilbud til
målgruppen. Vi har ikke haft resurserne til at effektuere dette, primært pga. mangel på
instruktører.

Målsætningerne - Sæson 2008/2009
Målsætningerne for det kommende år bør fastsættes af den kommende bestyrelse. Jeg vil
gerne bidrage med mit input hertil, og bortset fra et enkelt som er blevet fjernet, så er de
identiske med sidste år. Det er ting jeg mener er så væsentlige for klubben, at de vil danne
basis for al videre udvikling.
•
•
•
•
•

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.
Øge andelen 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
Vi ønsker at blive arrangører af et motions-/eliteløb og evt. et DM
c-I-c skal være synonym for Danmarks sjoveste rulleskøjteklub ☺

