Copenhagen Inline Clubs ordinære generalforsamling d. 28. april 2004.

Formandens beretning.
Så har Copenhagen Inline Club snart fødselsdag igen, og vi fylder 3 år den 1. maj
2004. Det betyder, at det også er tiden, hvor jeg får fornøjelsen af at berette lidt om
det foregående års aktiviteter og begivenheder ☺
Årets gang har budt på en masse begivenheder. Istedet for at fortælle om alt det i alle
er bekendt med, så vil jeg fortælle lidt om det arbejde der er sket, men som har været
knap så synligt.
Mindre end 10 dage fra generalforsamlingen lyder startskuddet til det hidtil største
arrangement c-I-c har involveret sig i. Ikke blot har har vi involveret os, men vi er
både initiativtager og igangsætter. Jeg snakker selvfølgelig om Skate Clinic 2004,
hvor det er lykkedes os at få en af verdens bedste rulleskøjte-instruktører til Danmark.
Det primære formål med Skate Clinic er, at give deltagerne en oplevelse og
forhåbentlig gøre dem til bedre/hurtigere skaters. Derudover så er det en glimrende
historie som har hjulpet os med at øge kendskabet til klubben, forventes at kulminere i
maj, og vi kan bruge det som reference overfor klubbens intressenter. Alt i alt har det
været et lærerigt projekt, som har fået meget større betydning for klubben end blot det
primære formål.
Der burde ikke længere være nogen i c-I-c.dk som ikke er bekendt med, at vi får vores
”egen” bane. Desværre er det jo ikke sådan, at bestyrelsen bare modtager en
opringning fra Frederiksberg Kommune, hvor de spørg om vi ikke kunne tænke os en
bane. Det er en langvarig proces, der ikke alene kræver, at der skabes en forståelse
for, at der ingen egnede faciliteter er i kommunen, men også hvad de reelle behov er,
når det første er lykkedes. Heldigvis har vi haft succes med begge de førnævnte, og et
overskud på kultur-budgettet viste sig på netop det rigtige tidspunkt. Hårdt arbejd og
en smule held er ingen ringe kombination, og jo mere man arbejder for det, jo oftere
smiler heldet til een ☺
Banen kommer til at få kolosal betydning for klubben, både nu og i fremtiden.
Faciliterne alene gør ikke sporten, men det er væsenligt lettere og med større chance
for succes, at tiltrække nye medlemmer og fastholde nuværede når disse er i orden.
Det bliver en stor dag i c-I-c.dk hidtidige historie, når vi officielt kan indvie banen ☺

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

Konsolidere igangværende initiativer i c-I-c.
Skabe et solidt fundament for udvalgene og deres arbejde.
Øge aktivitets-niveauet gennem udvalgene.
Skabe nye og sjove aktiviteter.
Videreudvikle vores hjemmeside.
Påbegynde arbejdet med en børne- og ungdoms afdeling.
Gentagelse: Det skal gøres attraktivt at være leder, instruktør, udvalgsmedlem samt initiativtager i c-I-c.
Få uddannet flere instruktører og få en større gruppe af medlemmerne til at
deltage i løb etc.
Forsøge at ”brande” c-I-c i højere grad end hidtil, og dyrke ”c-I-c ånden
Få bedre styr på hvor og hvordan vi kan få hjælp og midler til den forsatte
udvikling af c-I-c

Generalforsamlingen er en god lejlighed til at gøre status, og se hvorvidt vi har været i
stand til at opfylde målsætninger i løbet af det foregående år, og for medlemmerne at
vurdere hvorvidt bestyrelsen formår at omsætte ord til handling.
” Konsolidere igangværende initiativer i c-I-c”
De faste initiativer såsom Undervisning, Onsdags-Rul, Hygge-Hockey og IndendørsTræning er blevet faste punkter i vores aktivitetskalender. De vil løbende ændre og
udvikle sig, men
” Skabe et solidt fundament for udvalgene og deres arbejde”
Vi har set positive takter fra udvalgene i de foregangne år, men de er endnu ikke helt
blevet den succes der var og er håb om. Det må erkendes, at vi fra bestyrelsen side
ikke har været gode nok til fungere som igangsætter for udvalgene, og deres
arbejdsgrundlag har været for løst formuleret. Derfor skal der forsat arbejdes med,
hvordan udvalgene i høj grad kan blive selvstyrende grupper, der proaktivt bidrager til
udviklingen af de områder i klubben de er sat til at varetage i samspil med
bestyrelsen.
” Øge aktivitets-niveauet gennem udvalgene”
Aktivitets-niveauet blev øget, og over 160 afviklede aktiviteter fra d. 1. maj 2003
frem til generalforsamlingen taler sit klare sprog. Der er sket meget, og alle tegn viser
at der i den kommende sæson vil ske endnu mere. Processen bør dog blive blive mere
bevidst, så der arbejdes målrettet på at integrere nye aktiviteter fast i aktivitetskalenderen.
” Skabe nye og sjove aktiviteter”
Gode eksempler på anderledes aktiviteter er Store Legedag, Roller Picnic, Roll n´
BBQ (med vores amerikanske gæster), ski-tur, fastelavn og senest ishockey. Mange af

disse vil blive gentaget, og det er håbet at denne udvikling vil forsætte med endnu
flere aktiviteter både med og uden skøjterne på.
” Videreudvikle vores hjemmeside”
Der er sket mange opdateringer på hjemmesiden, og den er blevet ganske omfattende.
Der vil løbende blive tilføjet nyt materiale og informationer til siden. På den tekniske
del har vi et ønske om, at tilføje to nye funktioner, nemlig et galleri og et debat forum.
Endelig form og tidshorisont er endnu uplanlagt. Vi vil gerne opfordre medlemmerne
til at bidrage med forslag og indhold til siden. 90 medlemmers samlede indsats må
kunne frembringe en formiddable side.
” Påbegynde arbejdet med en børne- og ungdoms afdeling.”
Bestyrelsen har gjort sig nogen tanker om, hvordan vi kan få flere børn og unge ind i
klubben. Helt konkret har det udmøntet sig i en ansøgning til Tuborgs Grønne Fond
for et tilskud til opstarten af dette arbejde. Svar på ansøgningen forventes i løbet af
maj måned. Klubben har også accepteret, at indgå i Frederiksberg Kommunes
sommerferie-aktiviteter for skolebørn. En stor tak til dem der tager en fridag for, at
være med til at realisere dette. Vi forventer, at I vil komme til at høre meget mere
omkring aktiviteter for børn og unge i den kommende sæson, og hvis man gerne vil
hjælpe til eller har gode ideer, så kontakt bestyrelsen. Det er simpelthen en
nødvendighed, at vi får gang i dette område af klubben; Af hensyn til klubbens
fremtid, de døre for tilskud det åbner, samt de muligheder der følger i kølvandet
herpå.
” Gentagelse: Det skal gøres attraktivt at være leder, instruktør, udvalgs-medlem samt
initiativtager i c-I-c.”
Vi har fra bestyrelsens side forsøgt, at støtte alle initiativer så godt som muligt, men
har ikke været gode nok til, at gøre det mere attraktivt. Trods at økonomien
selvfølgelig sætter nogen grænser, så har vi dog lykkedes på visse områder, og det bør
stadigvæk være et indsats område at belønne både initiativer og indsats.
” Få uddannet flere instruktører og få en større gruppe af medlemmerne til at deltage
i løb etc.”
I den foregangne sæson har to medlemmer været på instruktør-kursus, og een fungere
aktivt som instruktør i klubben. Derudover er der for tiden tilsagn fra 3 medlemmer
der er indstillet til at komme på kursus. Klubben har hårdt brug for flere instruktører,
så undervisnings-tilbudene kan udvides, og de nuværende instruktører kan blive
aflastet.
På løbssiden deltog en større grupper medlemmer med stor succes i Berlin Marathon
sidste år, og een enkelt har stillet op til indendørs Grand Prix. Over dobbelt så mange
er allerede tilmeldt dette års Berlin Marathon, så vi forventer at få en aktiv løbssæson
i år med masser af medlemmer der stiller op til både danske og udenlandske løb.
” Forsøge at ”brande” c-I-c i højere grad end hidtil, og dyrke ”c-I-c ånden”

Kendskabet til c-I-c er blevet kraftigt forøget, men der er stadigvæk lang vej før vi
blot er alment kendt i lokalområdet. Skate Clinic og bane-åbning vil påvirke
kendskabet i positiv retning, og vi forsøger kontinuerligt at arbejde bevidst på, at få
presse-omtale af klubben. Vi håber selvfølgelig, at alle medlemmer har øjne og øre
åbne for muligheder der kan hjælpe os i dette arbejde.
” Få bedre styr på hvor og hvordan vi kan få hjælp og midler til den forsatte udvikling
af c-I-c”
Vi har flere initiativer igang. Der ligger en ansøgning hos både FIU – Frederiksberg
Idræts-Union og DGI – Danske Gymnastik og Idræts-foreninger og venter på
afklaring. Vores klare overbevisning er, at c-I-c.dk bliver medlemmer begge steder
indenfor kort tid, og det åbner for de muligheder vi derigennem har for at få hjælp på
mange forskellige områder.
Som tidligere omtalt i denne beretning, så afventer vi ligeledes svar på vores første
ansøgning til en fond. Når udfaldet af denne er kendt, så vil vi bruge vores erfaringer
derfra som basis for vores fremtidige strategi på dette område.
Hvad så nu?
I forhold til tidligere år, så er antallet af målsætninger for den kommende periode
reduceret. Vi har nået mange af de mål vi igennem tiden har sat os, men færre indsats
områder gør det også lettere at koncentere sig om disse. Vi ved efterhånden af
erfaring, at der vil dukke uventede muligheder eller udfordringer op, og disse kan i sig
selv være temmelig tidskrævende. Derfor færre områder, men mere fokus!
Målsætningerne - Sæson 2004/2005
•
•
•
•
•
•
•

PR aktiviteter – Forsætte igangværende og tilføje nye
Medlemsantal skal runde 125 aktive medlemmer.
Øge aktivitets-niveauet gennem udvalgene.
Opstart af dame skaterhockey-hold.
Få lukket alle løse ender på hjemmesiden.
Etablering af børne- og ungdoms afdeling.
Skabe bedre vilkår for ledere, instruktører og initiativtagere.

Visionerne er:
En børne- og ungdoms afdeling i klubben.
Vi skal være 150 -200 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
Danmarksmesterskab.
o c-I-c skal være synonym for Danmarks sjoveste rulleskøjteklub ☺
o
o
o
o
o

Visionerne er uændret i forhold til sidste år, pånær på to områder. Medlemsantallet og
ønsket om og ønsket om en hockey-afdeling er tilføjet.

Efter en lang beretning, bliver det en kort afslutning; Det kommende år bliver et jubelår for Copenhagen Inline Club ☺
Med rullende hilsen
Copenhagen Inline Club
Lars Vincent Pedersen
Formand

