Copenhagen Inline Clubs ordinære generalforsamling d. 5. april 2006.

Formandens beretning.
Det er nu femte gang, at jeg har fornøjelsen af at forfatte årets beretning. Det er
samtidigt ensbetydende med, at klubben nærmere sin endnu en milepæl i dens historie;
nemlig klubbens 5 års jubilæum. I min beretning vil jeg derfor tillade mig at skue
tilbage over hele klubbens eksistensperiode, og ikke lade mig begrænse af blot det
sidste år. Det betyder ikke beretningen bliver fem gange så lang som normalt!
Klubben opstod i en stuelejlighed på Folkvarsvej, Frederiksberg. Da den blev stiftet
bestod den samlede medlemsskare af hele to medlemmer, nemlig stifterne. Ligesom
medlemsantallet var begrænset, så var aktiviteterne det også. I begyndelsen var den
eneste aktivitet nemlig een ugentlig undervisning om sommeren, på en parkeringsplads
ved Landbohøjskolen. I begyndelsen var der vist ikke mange andre end os selv der
troede på vores idé!
Det var dengang – Når jeg ser på klubben idag, så er det nogen gange svært at forstå
det blot er fem år siden det hele startede. Medlemstallet er over hundrededobblet siden
da, og idag er der over tohundrede medlemmer i klubben. På aktivitetssiden har
udviklingen om muligt været endnu større, og i indeværende sæson vil tæt på 350
aktiviteter blive afviklet, og tendensen ser ud til at aktivitets-niveauet forsat vil stige.
Men nu foregår aktiviteterne både inde og ude, og alle andre steder end på
parkeringspladser.
Udviklingen har været markant, og jeg er sikker på, at det er det gode sociale liv der
findes i klubben, både med og uden rulleskøjterne, som gør at Copenhagen Inline Club
idag er Danmarks 2. største rulleskøjteklub.
Når jeg kigger tilbage på det foregående år, så sker det med en god og rar
fornemmelsen. Vi har haft vores udfordringer, og der har selvfølgelig af og til været
nogen kurre på tråden, men det har været i småtings-afdelingen. Kigger man på
udviklingen generelt og de store linier, så føler jeg det hele er forløbet på en god,
konstruktiv og positiv måde, og vi er nået langt. Hvis vi forsat husker at gå efter
bolden (istedet for manden), så er jeg ikke i tvivl om, at der vil være endnu færre kurre
i den kommende sæson.
Uden frivillige var der ingen klub -Ingen nævnt, ingen glemt – En kæmpe tak til alle
som ydede en indsats for klubben i det foregående år.

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

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.

Som vanlig gøres der status på generalforsamlingen på hvorvidt vi har været i stand til
at opfylde målsætninger i løbet af det foregående år, hvilket medlemmerne kan bruge
til at vurdere hvorvidt bestyrelsen formår at omsætte ord til handling.
” Medlemsantal skal runde 150 aktive medlemmer”
Medlemstallet overgik alle forventninger. Ikke blot rundede vi de 150 medlemmer som
målsætningen var, men nåede og overgik også målsætningen for den sæson vi står
foran, nemlig 2006, da vi rundede over 200 medlemmer. Der er hos mig ingen tvivl
om, at det er belønningen for det arbejde der er blevet lagt igennem de foregående år.
” Flere instruktører”
Christina, Lars, Runo og Søren var på instruktør-kursus i efteråret, og det betød
antallet af aktive instruktører blev fordoblet fra 4 til 8 instruktører. Vi bør sikre
fremover at der sker en løbende udvikling af de eksistende instruktører, og at nye
kommer regelmæssigt til.
” Flere til at afvikle aktiviteter”
Der er positive tendenser at spore på denne front. Holdlederne fra hockey er f.eks.
blevet væsenligt mere selvkørende, og der er efterhånden kommet en bredere forståelse
for, at alle bør give et nap med, så det ikke altid er Tordenskjolds soldater hver gang.
Kan vi fastholde de positive tendenser, så er jeg ikke i tvivl om, at det vil komme til at
fungere endnu bedre i løbet af 2006, og jubilæums-udvalget er jo et mønster eksempel
på, at løfte en stor opgave i flok.
” Flere medlemmer der bidrager aktivt til klubbens udvikling”
Som ovenstående er situationen den samme. Ved at bidrage til at udvikle klubbens
aktiviteter, så gavner man også klubbens udvikling.

” Klub-kursus for alle intresserede medlemmer der kan understøtte de tre foregående
punkter”
Vi har ikke fået afviklet et internt kursus i klubben, på trods af det jævnligt har været
debateret i betyrelsen, og der har været gjort adskellige tilløb. Planerne er dog langt fra
skrinlagte, og der arbejdes forsat på at finde den rigtige løsning.
” Skabe bedre vilkår for ledere, instruktører og initiativtagere”
Diplomatisk formuleret, så har der været en vis form for stagnation på dette punkt i det
forløbne år. Det skyldes formentlig at antallet af opgaver kontinuerligt vokser, og
konsekvensen har bl.a. været at opgaver som dette er blevet tilsidesat for mere
praktiske problemer. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden, og der skal søsættes
initiativer på denne front i den kommende sæson. Omvendt så må man som leder,
instruktør og initiativtager være villig til at tage et ansvar for sin egen funktion og
bidrag. Bestyrelsen hjælper meget gerne, men er også kun mennesker der arbejder
frivilligt som alle andre.
” Opstart af herre skaterhockey-hold i turneringen”
Herrerne har allerede deltaget i både Snake City Cup, samt spillet deres første kamp i
turneringen. Obseveret både inde- og udefra, så er indtrykket der kun er mindre
praktiske udfordringer der skal løses, og holdet derudover køre på skinner. Det er uden
tvivl Michael Grummesgaards skyld, da han er den som har trukket det store læs med
alt det praktiske og fastholde spillerne. En stor tak til Michael for det arbejde og til
tider utaknemmelige tjans.
” Etablering af netshop”
Shoppen er etableret, og udover en PBS-aftale og opkobling, så skal der kun foretages
mindre layoutmæssige ændringer. Shoppen forventes lanceret henover sommeren.
” Øge indsatsen vedrørende søgning af midler”
Vi har netop afsendt en ansøgning om bevilling af midler, og forventer svar på denne i
løbet af april måned. Alle medlemmer er blevet opfordret på forummet til at dele viden
og oplysninger de måtte have om fonde, puljer, etc. hvor klubben kan søge om midler.
Har man ingen oplysninger er håbet selvfølgelig at man sætter sig ned og leder, og så
vil bestyrelsen kigge på hvilke der er relevante at søge i løbet af året.
” Øge andelen af børn og unge i klubben”
Den gode nyhed er, at der er flere børn og unge i klubben end sidste år. Den dårlige
nyhed er, at udfra det samlede antal medlemmer er andelen uændret. Flere medlemmer
har initiativer i støbeskeen, og forhåbenligt disse vil udmønte sig i konkrete og
vedvarede aktiviteter for målgruppen. Allerede i forbindelse med klubbens jubilæum i
begyndelsen af maj er der planlagt et konkret initiativ for målgruppen, så håbet er at
kunne berette om en fremgang næste år.

Hvad så nu?
Der er i år færre målsætninger end sidste år, men til gengæld er een af dem
altoverskyggende og bliver meget krævende.
Vi skal ikke hvile på laurbærerne, og vi har både menneskerne og resourcerne til ikke
bare at skabe den bedste og sjoveste rulleskøjteklub, men den bedste og sjoveste klub.
Vi skal fastholde og arbejde videre med den positive udvikling klubben befinder sig i,
men der er een helt afgørende ting som begrænser os; Faciliteterne.
Faciliteterne er idag klubbens største udfordring, og alle resourser skal sættes ind på at
få en forbedring af de faciliteter klubben får stillet til rådighed. Det er ikke holdbart
visse aktiviteter hverken kan trænes eller udøves indenfor kommunens grænser. Det er
heller ikke holdbart at andre aktiviteter simpelthen ophøre en stor del af året, fordi der
ingen steder er i kommunen, hvor der kan trænes. Kigger man på klubberne i vores
opland, så er der ingen tvivl om, at vi er meget ringe stillet mht. faciliteter, hvilket
hæmmer mulighederne for at udvikle både bredde og elite.
Vi har bevist vi ikke er nogen døgnflue, og har kontinuerligt skabt gode resultater. Kan
der ikke skabes lydhørhed overfor vores situation, og gives tilsagn om en fremtidig
forbedring af faciliteterne, så kan det blive nødvendigt at overveje, hvorvidt dette kan
ske udenfor kommunegrænsen med de konsekvenser dette vil have.
Målsætningerne - Sæson 2006/2007
•
•
•
•
•
•
•

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.
Øge indsatsen vedrørende søgning af midler.
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 (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 ☺

Visionerne er uændret i forhold til sidste år, og mon ikke nogen af dem bliver realiseret
i den kommende sæson, så de næste år vil blive revideret?
Tusind tak for de første 5 år – Lad de næste mange år blive ligeså fantastiske ☺
Med rullende hilsen
Copenhagen Inline Club
Lars Vincent Pedersen
Formand

