Copenhagen Inline Clubs ordinære generalforsamling d. 11. april 2005.

Formandens beretning.
Formandsposten i Copenhagen Inline Club kan vel bedst beskrives som værende
alsidig, men et privilige er stadfæstet i vedtægterne; Man får taletid på
generalforsamlingen! En stor del af medlemmer vil sikkert mene, at det ville være en
sjældenhed, hvis jeg lod en chance for at ytre min mening passere ubenyttet. Jeg skal
ikke skuffe dem ☺
Beretningen sidste år sluttede med ordene: ”Det kommende år bliver et jubel-år for
Copenhagen Inline Club”. Har det så været det? Erfaring er det man får, når tingene
ikke lykkedes 100% første gang, og vi har fået mere erfaring i det forgangne år. Der
var ting der gik galt, og områder hvor der var plads til forbedringer. Vi skal
kontinuerligt arbejde på, at så få ting som muligt går galt, og forbedre der hvor vi kan,
og det er ikke kun et job for bestyrelsen, men for alle i klubben.
Det sagt, så er min personlige mening, at vi alle kan se tilbage på sidste år med
stolthed – Det blev et jubel-år for Copenhagen Inline Club!
Der skete sidste år så mange ting, at det ville være umuligt at nævne dem alle. Et par af
dem er dog værd at fremhæve.
Vi var dårligt kommet igang med sæsonen før vi afviklede Skate Clinic 2004. Det er
det hidtil største arrangement i klubbens historie, hvor vi fik Aaron Arndt og Barry
Publow fløjet ind fra Canada. Barry er canadisk landstræner og forfatter til ”Speed on
skates”, formentlig den mest brugte og anerkendte bog indenfor speedskating.
Arrangementet var så stor en succes, at udover deltagere fra Danmark, så kom de fra
både Sverige, Norge, Tyskland og Holland for at deltage. Pånær skøndhedsfejl, så har
vi udelukket fået positive tilbagemeldinger, og mon ikke vi gentager det ved given
lejlighed?
2004 var også året, hvor vi blev fuldgyldige medlemmer af både FIU - Frederiksberg
Idræts-Union og DGI – Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Vi vil igennem den
indflydelse vi får begge steder forsøge at fremme vilkårne for både klubben og sporten
i almindelighed.
Vigtigst af alt hvad der skete i løbet af året var, at banen på Nandrupsvej blev færdig.
Endelig fik vi et sted på Frederiksberg som var målrettet vores aktiviteter, og hvor vi
for en gangs skyld stod først i køen, når det galdt om at få tid etc. Vi markerede bane-

åbning med opvisningskamp mellem landsholdet og europamesterene for klubhold, og
med borgmesteren i spidsen var både politikkere, embedsmænd, FIU, lokal pressen og
mange andre bredt repræsenteret ved denne lejlighed. Udover at vejrguderne spillede
os et puds, så er det eneste dårlige der kan siges om dette arrangement, at der ikke var
flere medlemmer der fandt tid til at bakke op om det. En stor tak skal dog lyde til alle
dem der gjorde, og især dem der hjalp med at få det hele til at lykkedes.
Bane-åbningen bød også på en uventet overraskelse. Æren som årets frivillige
idrætsleder på Frederiksberg tilfaldt c-I-c.dk, hvilket vi er meget stolte over. Begge
modtagere, Christina Holder og undertegnede, er enige om, at prisen ikke så meget
skyldes vores personlige indsats, men alle medlemmer har del i æren, fordi det er
medlemmerne der er klubben. Handling taler mere end ord, og derfor valgte vi også at
donorere checken på de kr. 15.000,- der fulgt med til klubben, og alle medlemmer får
derfor glæde af pengene. Prisen var også vigtig på en anden måde, da den er en
anerkendelse af det arbejde der sker i klubben, og måden vi gør det på.
Berlin Marathon er ved at udvikle sig til en tradition. Hans påtog sig arbejdet med at
arrangere turen, og gjorde det med bravour. Selvom turen ikke længere bød på 8mands værelser og køjesenge, så er der stadigvæk ”lejrskole-stemning” over den.
Forhåbentlig kan vi bevare den stemning fremover, og med 42 tilmeldte til årets
Berlin-tur, denne gang i egen bus, så tyder alt på at der er gode muligheder for, og det
er en tradition vi skal arbejde på at bevare.
Ovenstående er kun et udpluk af de mange ting der skete i årets løb, og fordi noget
ikke er nævnt, er det bestemt ikke glemt. Der skal lyde en tak til alle medlemmer, først
og fremmest fordi de er medlemmer, men også for den positive stemning og
holdninger der gennemsyre klubben. En endnu større tak skal lyde til alle de
medlemmer, herunder instruktørerne, der udover at deltage i aktiviteterne, også bidrog
aktivt til klubben forsatte udvikling og velbefindende.
De angivede målsætninger i sidste års beretning var:
•
•
•
•
•
•
•

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.

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.
”PR aktiviteter – Forsætte igangværende og tilføje nye”
Vi fik i 2004 væsenligt mere omtale end tidligere år, så indsatsen har båret frugt. Vi
skal forsætte de gode takter, og ikke blot vente på at vi får omtale, men selv medvirke
aktivt til at skabe den. Når vi får muligheden for at præsentere klubben, skal vi gribe
den, men vi mangler forsat materiale vi kan tage udgangspunkt i, og tilrette alt efter til
hvilken lejlighed der skal benyttes.

” Medlemsantal skal runde 125 aktive medlemmer”
Medlemstallet ikke blot rundede 125 aktive medlemmer, men overgik det. Ved
årsskiftet meldte vi 131 aktive medlemmer til DIF. Officielt er vi nu den 4. største klub
under Danmarks Rulleskøjte Union ud af ca. 50. Derudover er vi den eneste klub der
for fjerde år i træk kan rapportere fremgang på medlemssiden, og det understregede vi
yderligere med, at vi i år også var klubben med den største fremgang målt på antal nye
medlemmer.
” Øge aktivitets-niveauet gennem udvalgene”
Aktivitets-niveauet blev øget, men det er en blandet succes, da det kun delvist skete
igennem udvalgene. Opgaven omkring aktiviter vokser forsat, og forhåbentlig vil
udvalgene tage et meget større ansvar herfor i løbet af 2005? Ros skal lyde til alle der
igangsatte eller afviklede aktiviteter. Inden udgang af april vil vi have nået næsten 300
aktiviteter i løbet af året, hvilket er en stigning på over 60% i forhold til året før. Vi er
altså på rette spor, men skal blot have fordelt opgaven med at løfte dem bedre.
” Opstart af dame skaterhockey-hold”
Efter en lidt træg start kom der gang i holdet, og hockey kun for damer blev et fast
indslag i aktivitetskalenderen. Faktisk var intressen og motivationen så stor, at
damerne var de sidste der stoppede udendørstræningen, og det først i oktober måned.
Meget snart vil en del af holdet også spiller deres første turneringskamp. Vi glæder os
alle til at heppe på pigerne fra sidelinen, når de skal i kamp på klubbens vegne. Bare
klø på, piger!
” Få lukket alle løse ender på hjemmesiden”
Det ville være dejligt, at kunne sige at vi havde fået lukket alle de løse ender på
hjemmesiden, men det er desværre ikke sket. Det er ikke ensbetydende med, at der
ikke er sket meget på siden, men vi må vist erkende, at hjemmesiden kontinuerligt vil
være under videreudvikling. Så fremover vil der også være ”løse ender”, men disse bør
begrænses til det minimale, og alle besøgende bør sikres en god oplevelse, når de
lægger deres vej elektronisk forbi klubben.
” Etablering af børne- og ungdoms afdeling”
Vi har ikke fået sat en børne- og ungdoms afdeling i verden endnu. Det har knebet med
resourserne til det, men vi er nødt til at finde dem til at kunne gøre det. Det er ekstrem
vigtigt for klubben og dens fremtid, at der sker noget på dette område. Primært fordi
det er her klubbens fremtid skal findes, og sekundært fordi en større repræsentation af
dette segment i klubben vil lette arbejdet med at skabe endnu bedre faciliteter. Det vil
også påvirke størrelsen af det tilskud vi modtager fra kommunen, så alt taler for en
større indsats her. Idag er under 15% af medlemmerne under 25 år – Det kan vi gøre
bedre!
” Skabe bedre vilkår for ledere, instruktører og initiativtagere”
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.

Hvad så nu?
Antallet af målsætninger er øget en anelse i forhold til sidste år. Dette skyldes primært,
at arbejdet med en nogen af dem allerede er fremskredent, og det derfor forventes at en
del vil blive realiseret indenfor kort tid.
Målsætningerne - Sæson 2005/2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemsantal skal runde 150 aktive medlemmer.
Flere instruktører
Flere til at afvikle aktiviteter
Flere medlemmer der bidrager aktivt til klubbens udvikling
Klub-kursus for alle intresserede medlemmer der kan understøtte de tre
foregående punkter.
Skabe bedre vilkår for ledere, instruktører og initiativtagere.
Opstart af herre skaterhockey-hold i turneringen
Etablering af netshop
Øge indsatsen vedrørende søgning af midler.
Øge andelen af børn og unge i klubben.

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 (Næsten fuldført).
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, og håbet er at det i næste års beretning
bliver nødvendigt at revidere visionerne på grund af flere af dem er blevet realiseret.
Personligt er mit største håb, at vi i løbet af året vil se en meget større andel af
medlemmer som tager aktivt del i både arbejdet med og udviklingen af klubben. Vi har
et kæmpe uudnyttet potentiale, og vi ved der er masser af talent blandt medlemmerne,
der vil kunne gavne klubben på alle områder. Lad 2005 blive året, hvor vi ser mere end
blot toppen af isbjerget!
Med rullende hilsen
Copenhagen Inline Club
Lars Vincent Pedersen
Formand

