Til medlemmer i Kristiansand Kajakklubb
Kristiansand, 26.2.2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kristiansand Kajakklubb 2020
Styret viser til innkalling til årsmøte. Årsmøtet avholdes onsdag 4.mars i Teateret, Kongens gate2,
Kristiansand. Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Avsetning til RAG
10.2 Avsetning til klubbhus i Nodeviga
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle utvalgenes handlingsplaner
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styre:
- leder
- nestleder
- styremedlem[mer]
- varamedlem[mer]
15.2 Flattvannsutvalg
15.3 Havutvalg
15.4 RAG
15.5 Valgkomité:
- leder
- medlemmer
- varamedlem
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Vedlagt følger følgende dokumenter:
- idrettslagets årsberetning, herunder utvalgsårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til handlingsplaner for utvalgene
- Styrets forslag til organisasjonsplan

Ved spørsmål om årsmøtet, kan klubben kontaktes på leder@kristiansand.kajakklubb.no.
Med vennlig hilsen
styret
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Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger
Årsberetning fra Styret til årsmøtet 2020
Ved 31.12.2019 hadde klubben 415 medlemmer hvorav 335 var registrert med tilhørighet til hav/elv,
og 67 til flattvann. Antall medlemmer har økt med 13 i løpet av 2019.

Styret har bestått av Tore Neset (leder), Frøydis Emilie Lind (nestleder) Kjell Armand
Marcussen (kasserer), Ingrid Nordal Kristoffersen (sekretær) og Jan Vidar Palucha.
Styret har hatt fire møter, tre i 2019 og ett i 2020. Styret har behandlet 34 saker, hvor noen har vært
oppe i flere styremøter.

Regnskapsførsel
Som foregående år, har klubben kjøpt regnskapstjenester fra Kjell Skofteby.
Sponsoravtale
Sponsoravtalen med Spareskillingsbanken løp ut i 2019. Det har vært dialog med banken som har
signalisert at videreføring av avtalen ikke kan tas for gitt. Det er etablert dialog med en annen bank
om mulig sponsorsamarbeid. Det har kommet inn klage på reklamebanner på Gillsvann. Det er søkt
Statens vegvesen om dispensasjon/adgang til å ha banner synlig fra vei.
Avtaler angående Gillsvann
Styret har levert kommunen en signert erklæring angående avstandskrav til offentlige vann- og
avløpsledninger i forbindelse med oppføring av båthall/treningsrom, en sak som har hengt igjen
etter bygging av treningsrom for flere år siden.
Styret har også avtalt skriftlig med kommunen og en grunneier om legging av rør i vann på Gillsvann.
Saken er håndtert i dialog med RAG for å sikre at tredjepart ikke legger rør som kommer i konflikt
med klubbens ankere og brygger i vannet.
Profilhåndbok
Etter at det ble vedtatt ny logo har styret drøftet profilhåndbok. Det er ikke truffet vedtak i saken.
Klubbens nettside
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Et utvalg har sett på flere alternativer. Styret har ikke brukt ressurser på siden.
Samarbeid med Universitetet i Agder - Nodeviga
Etter initiativ fra Universitetet, har styret hatt møte med representanter fra idrett/friluftsliv-studier
ved UiA om mulig samarbeid om nybygg i Nodeviga. UiA vurderer bygg for et helårs
kyst/friluftssenter på Odderøya. Styret vedtok at saken skal følges opp og at HAV stiller med en
person i videre samarbeid med UiA. Saken anbefales fulgt opp tidlig av neste styre.
Nodeviga og museet
Det er inngått en samarbeidsavtale med museet. Med samarbeidsavtalen vil klubben jobbe for å få
på plass en festeavtale med kommunen.
Langøya
Klubben søkte og fikk ca. kr. 20 000 fra kommunen. Det er gjort store utbedringer med disse
pengene. Styret bestemte at HAV ved Lars Nesland kan inngå avtale med «Jobbhuset» om arbeid
med legging av gulv. Styret bestemte at det skal etableres hyttestyre og var enige om at dette kan
organiseres under havutvalget.
Regionsmøte Sør
Styreleder deltok på regionmøte i regi av Padleforbundet.
Søknad om driftstilskudd fra kommunen
Det er søkt kommunen om tilskudd til drift av anlegg på Gillsvann. Kommunen tildelte 27 000 kr.
Kommunen skal ha rapport på gjennomføring av prosjektet.
Klubben mottok også 2 000 kr som støtte til utgifter ved å leie svømmehall og gymsal i høsthalvåret.
Økonomi
Styret har fulgt opp klubbens økonomi løpende. Styret konstaterer at utvalgene stort sett bruker
mindre enn det er budsjettert med.
Avtale med regnskapsfører
Det er signert ny avtale med Kjell Skofteby.
Kontingentspørsmål
Kontingent fastsettes av årsmøtet, men styret har drøftet og besluttet om følgende:
a) fakturering ved endring fra enkeltmedlemskap til familiemedlemskap
Praksis per nå har vært å sende ut en oppgraderingsavgift der det i løpet av året endres fra
enkeltmedlem til familiemedlemskap. Styret har vedtatt at ved endringer fra et enkeltmedlemskap
til familiemedlemskap, skal det nye medlemmet faktureres for differansen fra enkeltmedlemskapet
og opp til familiemedlemskap. Hvis familiemedlemskap blir dyrere enn to enkeltmedlemskap,
opplyses det om dette. Hjemmesiden skal oppdateres med informasjon om dette.
B ) informasjon om redusert medlemskontingent fra og med 1. oktober
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Praksis har vært redusert pris for medlemskap etter padlesesongen er over, men dato og pris er ikke
publisert. Styret bestemte at dato for redusert pris og aktuelle priser skal publiseres på
hjemmesiden.
Båtplassavgift Gillsvann
Styret har drøftet innspill fra Flattvann om behovet for innføring av avgift for lagring av båt.
Styret har bedt Flattvannsutvalget utarbeide sak med innstilling til neste styremøte.

Årsberetning 2019 for Flattvannsgruppa
Flattvannsutvalget har hatt 6 møter fra og med konstituering i mars 2019. Utvalget består av Jan
Vidar Palucha (leder), Vidar Tønnesland (nestleder), Tanja R. Erichsen (styremedlem) og Ingrid
Nordal Kristoffersen (styremedlem/sekretær). Vi har gjennom året jobbet med å få god kvalitet og
stabil sportslig aktivitet i klubben, i tillegg til å fokusere på sosialt samvær for å bygge en attraktiv
klubb.
Flattvannsutvalget har primært hatt møter sammen med RAG i 2019. Vi arrangerte dugnad sammen
med RAG i juni, i tillegg til at alle medlemmer bidro i større og mindre grad i oppussing av leiligheten
i klubbhuset. Padlemaskinene er reparert i treningsrommet på Gillsvann. Utvalget sammen med
leder av RAG deltok på ledermøtet i NPF via Skype.
I 2019 hadde vi en pause fra NC/NM- arrangement på Gillsvann. Vi har deltatt på 2 arbeidsmøter i
regi av NPF, og bidratt i evaluering og videre utvikling av arrangørsystemet Racemanager.
Vi hadde planlagt å arrangere Sørlandsmesterskapet, men Farsund ønsket å gjennomføre det
stevnet de i 2018 måtte avlyse pga. storm.
Vi har i 2019 tatt i bruk SPOND for lettere kommunikasjon omkring treningstider og deltakelse.

Sosialt
I mars reiste utøvere, trener og foreldre på hyttetur til Hovden. Gjennom året har vi arrangert flere
kveldsmåltider i etterkant av treninger. I padlesesongen har det vært servering og sosialt samvær i
etterkant av klubbløp. I høst hadde vi sesongfest for å markere avslutningen av padlesesongen med
heder og ære til utøverne. Vi arrangerte en treningssamling på Gillsvann med overnatting i
november.

Rekruttering
Vi har jobbet med synliggjøring og rekrutteringsarbeid. Fremfor deltakelse på Justvikdagen og
Fagerholtdagen som tidligere år, har vi synliggjort oss via nærmiljøgrupper på facebook, mail til
medlemmer, klubbens facebookgruppe samt sendt til skolene Fagerholt, Justvik, Lovisenlund,
Oddermarka, Tordenskoldsgate, Havlimyra, Prestheia, Vardåsen, Strømme.
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Etter introkurs både før og etter sommerferien med god oppslutning, har vi fått med oss 7 nye
utøvere i 12-årsklassen. Det er vi godt fornøyd med.

Sportslig
Det har vært organisert 4 treninger pr. uke gjennom året for de aktive og 2 treninger for alle. I tillegg
er det lagt opp til egentrening, spesielt i skoleferiene. Vintertrening har bestått av 2 fellestreninger;
svømming, basis og halltrening. Trening på vann kom i gang ved påsketider og siste organiserte
padleøkt var i oktober. Det har vært stort engasjement på trening med fast 8-15 utøvere. De aktive
har lagt godt grunnlag for opprykk til ny klasse.
Vi fortsatte med klubbløp annenhver uke i 2019, som har vært en suksess med perser på de aller
fleste i gruppa og opp mot 20 påmeldte. Vi endret til mandager etter initiativ fra HAV-gruppa for å
unngå konflikt med den etablerte onsdagspadlinga til HAV. Vi har hatt god deltakelse av både
utøvere og foresatte i flattvannsgruppa, og gleder oss til større oppslutning hos padlere fra HAV og
masters Flatt i 2020.
Klubben har vært representert ved 3 norgescupstevner/NM: NC 1 i Tysvær, NC 3 i Laksevåg og NC 5 i
Årungen. Utøverne har stilt i alle klasser, dvs. både 200, 500, langløp og K1 og Lagbåt, og vi har
ungdommer som hevder seg i norgestoppen! En god gjeng deltok både i påskesamling i Flekkefjord
og sommersamling i Laksevåg. Klubben stilte også med utøvere i flere klasser i Sørlandsmesterskapet
i Farsund.
Klubben var også representert på Blindleialøpet, i K2 Elite, Damer Elite, Dame Master og Herre
Master. Klubben var også representert i Masters Herre i prøve-VM 20 km i Oslo, og U18 mix K2/42
km Tour De Gudenå, Danmark.

Fra Hakeem Teland
Jeg oppholdt jeg meg for det meste i Bergen og trente med sprint-gutta i Fana Kajakklubb. For å få
mer erfaring og sprint reiste vi på våren med det britiske landslaget to uker til Portugal, da Britene
reiste hjem ble vi værende i enda to uker for å trene med de norske padlerne. Deretter var det rett
videre på Påskesamling i Flekkefjord med KKK. Mye av sommeren ble tilbragt i Oslo og på
treningssamlinger på Årungen.
I sesongåpningen i Tysvær fikk jeg 3.plass på 500m og vant 200m overlegent og ble dermed tatt ut til
Verdenscup i Polen. I Polen var jeg uheldig og havnet i et veldig vanskelig heat, og røk ut i forsøket.
På NC 2 i Oslo vant jeg k1 500m. På NC 3 i Bergen vant jeg igjen 200m og ble tatt ut til å padle k4 og
k1 i U23 EM i Tsjekkia. I U23 EM vant vi B-finalen på k4 500m, som er det beste resultatet til en norsk
u23-k4 på veldig mange år, noe vi er veldig fornøyd med. På k1 200m ble jeg nr 15, målet var å bli
topp 10. På grunnlag av god k4-padling ble jeg også tatt ut til å padle k4-500m i Senior VM i Ungarn.
Her kom vi til semi-finalen, noe som absolutt er bra for en norsk k4. På NM tok jeg sølv på både k1
200m og k1 500m. Jeg synes det er veldig gøy å representere Kristiansand Kajakklubb igjen og jeg
koser meg på stevner/påskesamling/sommersamling med padlerne.
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Trenersituasjonen
Vi har nok et år hatt gleden av å ha Susanne Rosaasen som en stabil og inspirerende hovedtrener i
klubben. Hun har hatt mentor i 2019 i regi av prosjektet «Trenerløftet» i regi av Olympiatoppen og
Sparebankstiftelsen DnB, og mentoren har deltatt på treninger og stevner. Susanne har vært en del
av ei gruppe på 8 trenere fra ulike idretter som har deltatt på trenersamlinger med
erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling. Hun har nå fått stilling som
ungdomslandslagstrener.
Katrine Neset, Jørgen Berge og Sigurd Nordal Worren har i 2019 gjennomført aktivitetslederkurs i
regi av NPF. Disse har bistått Susanne på treninger. Katrine og Sigurd har også bidratt ved introkurs
for nye medlemmer.

Årsmelding RAG 2019
Riksanlegg Gillsvann (RAG) har i 2019 bestått av Bernt S. Havre og Marianne Brandett
RAG har hatt møter sammen med Flattvann.
Leilighet ble pusset opp i jan-april 2019. Budsjett kr 60.000. Virkelig 57.767,- og ca 400timer dugnad.
o
o
o
o
o
o

Kvadraturen videregående skole malt alle tak og vegger unntatt vegger på bad. Også
trappeoppgang ble malt.
Byttet ut kjøkkeninnredning
Nytt gulv på kjøkken
Nye taklamper på kjøkkenet, bad og gang
Avsugsvifte på bad og kjøkken
Panelovner: skifte ut (brukte fra Stig)

Leid ut fra 1.5.2019 for kr 8000 per mnd + strøm (betaler kr 1000 i forskudd per mnd). Tidligere leie
var kr 7000,- + strøm.
Internett i leilighet er også tilgjengelige for administrativ bruk i klubben. Abonnement tilhører
klubben (HomeNet)
Vi har ikke hatt noen stevner. Har derfor ikke hatt baner ute i 2019.
Har startet på vedlikehold av noen startbrygger. Disse må ferdigstilles før sommeren 2020.
Ventilasjonsanlegg: et servicebesøk er utført, serviceavtale skal inngåes, tilbud kommer.
Stua på Gill har vært lånt ut til meget aktive medlemmer og gode sammarbeidspartnere, litt inntekt.
Søknad om Tilskudd til private idrettsanlegg, Kristiansand kommune er sendt, søkte om 81.000,-.
Vi har fått 27.000,-.
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Ny heftelse på eiendommen på Gill, det er lagt nye vann og kloakk rør over klubbens område.
RAG og leder Tore ha fulgt opp saken med møte med kommunen og befaringer på Gill. Det blir
skrevet avtale med kommunen når kart med innmåling av rørene foreligger. Valg av trace for rørene
er slik at det skal være minst mulig til hinder for vår aktivitet. Det er et lignende anlegg på området
fra tidligere, og kommunen har også store vann og kloakkrør over området.

Årsrapport 2019 HAV og ELV
Medlemsinfo for HAV

Ved 31.12.2019 hadde klubben 415 medlemmer hvor 335 var registrert med
tilhørighet til hav/elv, og 67 til flatt. For klubben som helhet er det en økning på 13
medlemmer i løpet av 2019, men hav/elv økte med 21 medlemmer og flatt ble
redusert med 8 medlemmer. I både 2017 og 2018 var økningen for hele klubben på
ca. 10% hvert år, mens det for 2019 altså er noe lavere økning. Som tidligere år har
det også i 2019 vært en relativt stor utskifting av medlemsmassen. I løpet året fikk
klubben 118 nye medlemmer, mens 105 sluttet (27 av disse ble utmeldt pga.
manglende betaling av medlemskontingent).

Sosiale
aktiviteter

Aktiviteter 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurs og
kompetanse

Bassengtreninger (9 på våren og 5 på høsten/vinteren)
Kom deg ut dagen, vår og høst
Hypotermi kveld (bading i tørrdrakt + foredrag om nedkjøling)
Dugnad i Nodeviga
Onsdagspadlinger (X før sommeren og X etter sommeren). Totalt 20.
Strandryddedagen
17. mai padling.
Barnepadling på St. Hans feiring på Tangen
Klubbtur (helg) til Lyngør fyr
Julefest i Nodeviga
Tur til julemarked på Bragdøya
Nissepadling

Vi har hatt 7 introkurs og 8 grunnkurs.
Tre Introkurs og to grunnkurs ble avlyst pga for lite deltakelse.
Oversikt deltakelse:
Introkurs
25.04. 2 deltager -> avlyst
06.05. 10 deltager
28.05. 5 deltager
03.06. 8 deltager
02.07. 8 deltager
06.08. 1 deltager -> avlyst
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03.09. 1 deltager -> avlyst
Grunnkurs
27./28.04. 10 deltager
18./19.05. 8 deltager
25./26.05. 8 deltager
22./23.06. 6 deltager
03./04.07. 4 deltager
06./07.07. 1 deltager -> avlyst
10./11.08. 1 deltager -> avlyst
07./08.09. 6 deltager
Dugnad &
møteaktivitet

•
•
•

Vedlikehold
klubbhus og
kajakker i
Nodeviga

Klubbhus
Nodeviga 2019.
Klubben har dialog med kommunen om fremtidig leieavtale i Nodeviga. Som en del
av prosessen ble det ført samtale med Vest Agder Museet (VAM) om
samarbeidsforhold og bruk av Nodeviga. Samtalene med VAM var positive og en
samarbeidsavtale ble foreslått av klubben. Saken ble også drøftet i havutvalget og
godkjent med en kommentar om bruksrett til området mellom huset og lille
Nodeviga. Dette ble lagt til i avtalen med VAM og avtalen er signert av klubb og
VAM.

tradisjonell vårdugnad 10. April ved klubbhuset
flere dugnader i forbindelse med hytta på Langøya
? møter i havutvalget

Årets dugnad ble gjennomført 10.april. Vanlig ryddig, vasking og feiing ble utført.
Døren til damegarderoben ble fikset; på bryggen ble det lagt på nye bord og
glideplater på slitte felt. Gjennom året har det vært tilsyn ukentlig,
småreparasjoner, rydding, vasking og søppeltømming. Klubbens medlemmer
berømmes for å behandle huset pent.
Havkajakker
Foretatt vedlikehold av klubbens kajakker.
Elvekajakker
Hytta på
Langøya

Det har vært en rekke dugnader i året som har gått, og ivrige dugnadsdeltakere har
gjort masse, spesielt med maling. I 2019 ble hytta malt utvendig, og to personer
påtok seg ansvar for å male inne i 2. etasje, med flott resultat. Det ble også kuttet
og fikset på takstein. Vinduer er satt inn alle steder. Et par av de er ideelt sett
midlertidige, men er fullt brukbare.
Det var derfor omtrent ferdig hytte klar til innredning og møblering høsten 2019.
Men fortsatt var det et problem hva vi skulle gjøre med toalett, og hvordan vi skulle
bli kvitt vannet som alltid samlet seg i bakkanten av hytta. Dessuten var gulvet ikke
bra. Kommunen mente i sin tid at vi måtte beholde gulvet. Men det var løse plater
og åpen Glava under gulvet. Det var god tilgang for dyr siden hytta står på steiner
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oppå jord. Det er altså ikke tett mur. Flere av disse problemene så vi heller ikke
som løsbare for oss på egen hånd.
Jobbhuset er et tiltak gjennom NAV for yrkesopplæring. De har jobbet mye på
Bragdøya. Og etter samtale med faglig leder der, tilbød de seg å legge nytt gulv for
oss. De tar ikke betaling for arbeidstimer siden det formelt er kommunens hus.
Hvor omfattende arbeidet skulle bli, skjønte nok de bedre enn oss. Men selv de
visste kanskje ikke hvor ille det var. Gulvet var svært dårlig og med et altfor spinkelt
bjelkelag under, og til dels svært liten klaring mot bakken. Jobbhuset mente hytta
måtte mures på fjell for varig stabilitet, og man måtte få en tett ringmur og
drenering. Dette resulterte i flere dugnader i klubben med å trille utallige
trillebårlass med jord og stein ut gjennom døra. Dette for å senke nivået inne for å
gi plass til gulvbjelker, og for å prøve å komme til fjell langs veggene. Jobbhuset
gjorde deretter mye graving sjøl. De har gjort en formidabel innsats for klubben!
Det er nå pr 1. februar 2020 bart fjell eller allerede støpt mur på tre sider, og
framsida kommer. Det er laget drenering. Med skrånende fjell ned mot hytta på to
sider, var dette helt nødvendig. Hytta vil få en komplett ringmur. Dette er en veldig
forbedring for framtida. Hytta vil stå stabilt for framtida og ikke påvirkes av telehiv
og vannsig.
HMS

Det er gjennomført en aktivitetsledersamling på våren, og denne ble kombinert
med redningsøvelse med redningsskøytene fra Kristiansand og Mandal.
Det er gjennomført Hypotermikurs med testing av bekledning i vannet.
I forbindelse med sesongstart for fellespadling ble det innført et system hvor
turleder skal fylle ut ei sjekkliste og deltagerliste for alle turer i klubbregi. Disse
listene har blitt tatt i bruk og ser ut til å fungere bra. Og på grunnlag av disse
sjekklistene kan vi se hvor mange deltagere det har vært på fellespadlingene.

Fellespadling antall deltagere 2019
25
20
15
10
5

8

11
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4
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18

17

15

12

10
4

12
7

0

Båtplasser

Totalt antall plasser 164, av disse brukes:
114 til klubbens medlemmer, 88 med inntekt, 44 til klubben/kan ikke brukes
6 til styre/havutvalg. 2 til kirkens bymisjon.
• A1 - A25:
o 25 plasser reservert klubbåter. Ingen inntekt på disse.
• 1 - 106:
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o
o
o
o
o

•

•

•

96 plasser
Nummereringen hopper fra 84-95, altså minus ti plasser
14 stk. helt oppe under tak, ikke i bruk/gamle treracere.
7 plasser til styre/havutvalg.
12 ledige plasser, de fleste på nest høyeste nivå, og dermed
vanskelige å få leid ut.
o 63 plasser med inntekt. De fleste gjennom hele året
B1 - B35:
o 35 plasser
o 5 plasser for smale for havkajakk av vanlig lengde.
o 1 plass til styre/havutvalg.
o 8 ledige, alle på øverste nivå, og dermed vanskelig å få leid ut.
o 2 lånt bort til Kirkens bymisjon
o 19 plasser med inntekt
Garasje:
o 12 plasser
o 1 plass for smal for havkajakk av vanlig lengde.
o 2 ledige
o 9 med inntekt.
Elv:
o 6 elvekajakker

Innkjøp

Hav:
To kajakker (P&H Scorpio) er bestilt på slutten av 2019 og forventes levert i
mars/april 2020.
En av de kajakkene som ble kjøpt i 2018 er byttet på reklamasjon. (Boreal Baffin)
Har kjøpt 3 grønlandsårer for voksen og 1 for barn.
Har ikke kjøpt så mange spruttrekk og årer som planlagt.
Elv:
Av innkjøp ble det handlet 1 kajakk. Denne erstattet en Mamba som ble ødelagt
under transport.

Årsrapport
2017 ELV

2019 var et flott år med mye god padling
Det ble ikke avholdt noen kurs i 2019.
Ett var planlagt, men ble avlyst grunnet få påmeldte.
Torsdagspadling gjennom hele sesongen.
Siste torsdagspadling avholdt i november.
Siste klubbpadling var i desember.
Det ble avholdt klubbtur til Bjerkreim/CheepCreek festivalen.
Utrolig bra stemning og trivelig tur.
Vi har i løpet av 2019 testet brikker og ny type kort (billige, umerkede). Ser ut til å
fungere greit teknisk, og en del vil ha brikke i stedet for kort. Satser derfor på
innkjøp av flere slike brikker og kort for bruk i 2020.
Systemet fungerer ellers stabilt.

Adgang

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingene til orientering.
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Sak 9:

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
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Forslag til vedtak: Årsmøtet tar regnskapet i revidert stand til orientering.
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Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Avsetning RAG

Sak/årsmøtet 2020:
Prosjekt Gillsvann, Ny brygge / steinfylling ved dommertårn og vestover.
Vintre med is på Gillsvann er en stor belastning på bryggen langs land og har i flere år gitt
oss vedlikeholdsarbeid. Vi har forsøkt ulike tiltak, men ser at steinfylling nok er eneste varige
løsning. Dette er et omfattende, men nødvendig prosjekt. Vi ønsker å starte prosjektering i
slutten av inneværende år, jobbe med tillatelser og økonomisk støtte fra tippemidler og
kommune i 2021. En ferdigstillelse bør være mulig i løpet av 2022/23. Vi ber årsmøte om at
det gjøres en avsetning på kr 400 000 fram til årsmøtet 2023.
For RAG
Bernt S Havre

Styret har ikke behandlet forslaget. Det foreligger ikke forslag til vedtak.

10.2 Avsetning til klubbhus i Nodeviga

Forslag fra styret:
Situasjonen rundt klubbhuset i Nodeviga er fortsatt ikke avklart, men styret har grunn til å
tro at det en langvarig leieavtale med Kristiansand kommune kan landes. Derfor foreslåes at
avsetningen til nytt klubbhus i Nodeviga forlenges og økes noe.
Forslag:
Det gjøres en avsetning til nytt klubbhus i Nodeviga på kr 1.200.000,- med varighet ut
budsjettåret 2022.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til avsetning til nytt klubbhus.
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Sak 11:

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi
fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Kontingenten har vært uforandret i flere år. Styret mener kontingenten er satt på et nivå
som gjør medlemskap i klubben bredt tilgjengelig.
Styret foreslår at kontingenten økes med kr. 150 for medlem, med kr. 250 for
familiemedlemskap og med kr. 100 for studentmedlemskap.
Ny kontingent fra 01.01.2021:
Enkeltmedlem:
kr. 1100
Familiemedlemskap: kr. 1500
Studentmedlem
kr. 600
For medlemskap som starter 1.10 eller senere i året, betales halv kontingent.
Utvalgene har delegert fullmakt til å fastsette treningsavgift.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til nye satser for medlemskontingent.
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Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
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KRISTIANSAND KAJAKKLUBB

00976771699

BUDSJETT 2020
INNTEKTER:

3020
3022
3200
3202
3310
3400
3420

3700
3920
3930
3950
3999

4000
4100
4101
4200
4300
4400
4500

5000
5900
5910
5920
5930

6320
6340
6500
6540
6560
6570
6600
6705
6800
7500
7799
8000
8001

Kursinntekter Flattvann
Kursinntekter Hav
Kontingenter Flattvann
Kontingenter Hav
Egenand. stevner/saml.
Husleieinntekter(RAG)
Tilskudd(Fra NC) til RAG)
SUM inntekter

ÅRET
Virkelig
2019
0
90 228
33 785
254 941
22 990
71 000
0
472 944

Sponsorer
Kontingent/Leie båtplas til fordeling
Inntekter 2 NC i sept.-20
Båtplassavgift Nodeviga
Andre Inntekter
SUM Annen driftsinntekt

10 000
0
29 750
179 387
219 137

SUM Driftsinntekter

692 081

Deltagelse stevner/saml.
76 865
Ikke i bruk
0
Stevneutgifter 2 NC i sept-20, RAG
0
Kursutgifter Flattvann(Ikke i bruk)
0
Reiseutg. Styret m.fl.
0
Regional,nasjonal,internasjonale samlinger
0
Ikke i bruk
0
SUM Kurs reiser
76 865
Lønn trenere flatt og hav,regnskap
Møter
Sos.tiltak Hav
Sos.tiltak aktive - Flattvann
Kursutgifter
SUM lønn & sosiale utg.

46 950
4 238
27 911
12 255
12 491
103 845

Kommunale avgifter
Strøm Nodeviga og Gillsvannet
Vedlikehold av utstyr (Flattvann)
Treningsutgifter
Klubbutstyr/drift Flattvann/RAG
Klubbutstyr/drift Hav
Vedlikeh. hus-Nodeviga
Dekning reise/km/tlf.Internett
Kontor, post-utgifter m.v.
Forsikringer Nodeviga og Gillsvannet
Andre kostnader
Nybygg Gillsvann
Langøya
SUM Driftsutg.

5 295
72 774
437
25 594
38 208
91 158
0
13 870
0
86 131
14 890
0
12 864
361 221

SUM Driftskostnader

541 931

8055 Renteinntekter bank

24 873

SUM Resultat

175 023

ÅRET
Budsjett
2020
1 500
140 450
34 000
306 250
23 000
96 000
60 000
661 200
0
10 000
0
300 000
30 800
159 000
499 800
0
1 161 000
0
77 000
0
179 000
0
5 000
25 000
0
286 000
0
15 000
0
30 000
15 000
80 200
140 200
0
15 000
75 000
114 500
55 000
100 000
162 000
50 000
0
0
70 000
4 896
0
80 000
726 396
0
1 152 596
0
25 000
0
33 404
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BUD
2020
FLATT

BUD
2020
HAV

1 500

BUD
2020
FELLES

BUD
2020
RAG

BUD
2020
SUM

0
140 450

34 000
306 250
23 000

58 500

446 700

0

96 000
60 000
156 000

10 000
300 000
30 800
310 000

30 800

120 000
120 000

39 000
39 000

368 500

477 500

120 000

195 000

5 000
25 000
0
286 000

0

0

0

15 000

0

0
0

77 000
0
179 000

30 000
15 000
0
30 000

80 200
110 200

0

7 500
27 000

7 500
48 000
94 500

20 000
55 000
40 000

0
0

0

60 000
162 000
50 000
0
35 000

35 000
4 896

115 000

80 000
361 500

0

249 896

431 000

471 700

0

249 896

25 000

0

145 000

-54 896

-62 500
72 500
10 000

5 800
72 500
78 300

1 500
140 450
34 000
306 250
23 000
96 000
60 000
661 200
0
10 000
0
300 000
30 800
159 000
499 800
0
1 161 000
0
77 000
0
179 000
0
5 000
25 000
0
286 000
0
15 000
0
30 000
15 000
80 200
140 200
0
15 000
75 000
114 500
55 000
100 000
162 000
50 000
0
0
70 000
4 896
0
80 000
726 396
0
1 152 596
0
25 000
0
33 404

KRISTIANSAND KAJAKKLUBB
BALANSE RAPPORT

PR.

EIENDELER
Budsjett
2020

Balanse
2019

1250 Inventar Gillsvann/Nodeviga
Kajakker
SUM ANLEGGSMIDLER
1510
1901
1931
1900
1930

5

5

Forskuddsbetalte utg.
3060.18.65943(VIPPS - HAV)
3060.18.65935(VIPPS - FLATT)
Bank 3060.17.93489(KKK)
Skillingskto. 3060.22.97337(KKK)
SUM OMLØPSMIDLER

0
1
1
24 796
1 900 000
1 924 798

-9 000
2
1
35 841
1 874 850
1 901 694

Sum Eiendeler

1 924 803

1 901 699

33 404

175 023

691 399

716 376

1 200 000
1 924 803

1 000 000
1 891 399

EGENKAPITAL OG GJELD

2050
2050
2050
2050

Resultat
Nytt klubbhus, Gillsvannet
Egenkapital(Hav og Flatt,RAG)
Egenkapital(RAG)
Egenkaptil(HAV - tom 31.12.2020
SUM Egenkapital

2985 Skyldige utgifter

10 300

SUM KORTFRISTET GJELD

10 300

SUM GJELD OG EK.

1 924 803
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1 901 699

Sak 13: Behandle utvalgenes handlingsplaner
HANDLINGSPLAN 2020, FLATTVANN
OVERORDNA AMBISJONER
•
•
•
•

Flattvann har en tydelig identitet som idrettslag.
Treningsarbeidet favner bredt og samtidig er klubben orientert mot prestasjonsutvikling, i
større grad for de eldre enn for de yngste.
Flattvannsutvalget 2020 fortsetter å bidra til å utvikle padlemiljøet på Gillsvann.
Medlemmer som ikke lengre deltar i Norgescup, har fortsatt en plass i klubben.
Kajakklubben har engasjerte og involverte foreldre.

SPORTSLIG
Trener
➢ Klubben skal ha en hovedtrener med idrettsfaglig kompetanse.
➢ Vi vil i tillegg ha hjelpetrenere som tar aktivitetslederkurs.

Treningstilbudet
➢ Vi skal opprettholde og utvikle kvaliteten i treningsarbeidet og rette treningen inn mot
konkrete, individuelle utviklingsmål for de aktive, med differensiering etter alder og
ferdighet. Det lages individuell plan for hver av padlerne i alderen fra 13 år og oppover, med
måling av styrke og utholdenhet.
➢ Vi skal gjennomføre «Mandagsløp» (testløp) annenhver uke i sesongen med tidtaking slik at
hver enkelt kan se sin framgang.
➢ Vi skal organisere 3 treninger pr uke for de eldre, fra 13 år og 2 for de yngste.
➢ Vi skal gjennomføre en treningssamling på Gillsvann i løpet av året.
➢ Vi skal fortsette å sende så mange som mulig på samlinger, påskeleir og sommerleir.

Talentsatsing
➢ Vi skal fortsette å legge til rette for at motiverte padlere i alderen fra 13 år kan delta på
regionale treningssamlinger i regi av NPF og Olympiatoppen.

Stevnedeltakelse
➢ Vi skal ha padlere med på minst 3 stevner.
➢ Vi skal legge til rette for å at så mange som mulig deltar på Sørlandsmesterskapet.
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KLUBBUTVIKLING
Rekruttering
➢ Vi jobber med rekruttering via introkurs.
➢ Vi informerer om kurs og aktivitet via Facebook og eventuelle andre sosiale medier
➢ Vi holder hjemmesiden oppdatert med informasjon om treningstider og aktiviteter

Sosialt
➢
➢
➢
➢

Vi arrangerer kveldsmat i etterkant av treninger.
Vi gjennomfører hyttetur til Hovden.
Vi arrangerer en årsavslutning med foreldre og aktive.
Mandagsløpet er åpent for alle medlemmer og potensielle medlemmer, og skal gi gode
rammer for samvær og aktivitet.

HMS
➢ Det er trygt å padle med kajakklubben på Gillsvann fordi vi
o Øver egenredning/kameratredning
o Har følgebåt på de treningene hvor det er nødvendig
o Tar nødvendige forholdsregler hvis vi trener uten følgebåt
➢ Vi tilbyr opplæring av nye foreldre i følgebåt/HMS.

Drift og økonomi
➢ Utvalget utvikler driften av flattvann slik at kravene til administrativt arbeid og dugnad ikke
blir større enn at voksne og unge kan ta ansvar og delta i klubben.
➢ Utvalget legger vekt på gode rutiner for økonomistyring.
➢ Utvalget, sammen med RAG og styret, vil arbeide for en tettere relasjon til kommunen og
andre mulige finansieringskilder, med sikte på å få støtte til nødvendig infrastrukturtiltak.
➢ Vi skal ha vedlikeholdsplan for alt av båter og klubbutstyr.
➢ Padlere, foreldre og masters deltar i dugnader og drift av klubben.
➢ Vi skal støtte våre fremste padlere i deres satsing, herunder Hakeem.
➢ Kajakklubben skal arrangere 2 Norgescup / NM i 2020:
o NMK1 og U-lagbåt/NC5 (5.-6.-september)
o NMLagbåt/NC6 (17.-18.september)
Dette er viktig økonomisk for klubben, men ikke minst er det viktig for padlenorge at
Kristiansand kajakklubb bidrar til gjennomføring av norgescup!
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Handlingsplan RAG 2020

Rigge baner og anlegg for 2x NM/NC stevner:
• Baner ut
• Klargjøre og teste alt teknisk utstyr
• Rep brygge ved dommertårn, materialer
• Baner på land
• Rep brygger langs land, materialer og kjøpe noen arbeidstimer
Klubbhus:
• Brannvarslere må kontrolleres
• Varmekabler i garderober – bytte ut termostat og styring.
• Temperaturstyring klubbstua, ombygging for enklere å styre temp slik at det er lavere temp
når ikke stua brukes, strømsparing.
• Serviceavtale på ventilasjonsanlegg hus.
Båter:
• With båt (15’) – brukes til å kjøre bryggemannskap på stevner. Skal skiftes ut.
• Motor: Må ha en ny før neste stevne. (10 hk). Har lånt private båtmoterer til nå.
Annet vedlikehold RAG:
• Fester for moringstauer på brygger ved startlinjer lages.
• Starterbrygger: skifte ut plater på toppen av 9 stk, sjekke for skader og male.
• Service varmepumpe treningsrom Gill.
• Moringer for startbrygger 200m start, 6 stk må erstattes, utstyr.
• Prosjektere omfattende oppgradering av bryggeanlegg. Mål for ferdigstilling 2-3 år.
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Handlingsplan for HAV og ELV 2020
Aktiviteter

I 2020 ønsker vi å fortsette med sosiale aktiviteter. Vi vil arrangere en klubbtur med
overnatting i juni og en i august. Onsdagspadlinger skal holdes fra april til september med
felles avslutning. I tillegg vil vi holde fast i tradisjonen med å holde julebord.
Bassengtrening har vist seg til å være veldig populært så det vil vi fortsette med til
vinteren.
Videre vil vi gjerne fortsette med klubbkvelder, barnepadling på St.Hans samt andre
arrangementer. Grilling i forbindelse med dugnad har funket bra i alle år så det kommer vi
til å fortsette med.
I år skal vi også fortsette samarbeidet med DNT sør.
I tillegg fortsetter vi vårt samarbeid med Bymisjon, som tilbyr fellespadling på søndager
hvor vi har mulighet til å være med på.
Så skal vi igjen tilby rullekurs for nybegynnere og videregående til sommeren.
Planlagte aktiviteter:
Bassengtreninger (vår og høst/vinter)
Kom deg ut dagen, vår og høst
Hypotermi kveld (bading i tørrdrakt + foredrag om nedkjøling)
Dugnad i Nodeviga
Onsdagspadlinger
Delta ifm. Strandryddeuka
17. mai padling.
Telttur til Dvergsøya
Barnepadling på St. Hans feiring på Tangen
Rullecamp med Dubside på Dvergsøya
Klubbtur (helg) til Saltholmen fyr
Julefest i Nodeviga
Tur til julemarked på Bragdøya
Nissepadling

Vedlikehold
klubbhuset

Det er ikke planlagt noen større investeringer i bygget, kun at huset driftes og
vedlikeholdes på det samme minimumsnivå som i 2019.
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Begrunnelsen er at klubben enda ikke har inngått lang leieavtale med kommunen for tomt.
Klubben har dessuten et hengende årsmøtevedtak om nybygg. Det planlegges oppstart på
vurderingen nybygg vs. restaurering av klubbhuset i 2020.
Hytta på
Langøya

Grunnmur og gulv kommer på plass gjennom Jobbhuset i februar-mars, regner vi med. De
vil også gjøre noen andre mindre gjenstående snekkerjobber.
Pga gravearbeid inne, er det adskilte rommet inne i 1. etasje tatt bort. Det blir derfor ett
stort rom nede. Oppe er det soverom som før.
Som gulv foreslår Jobbhuset vanntette gulvplater (sponplater). Disse kan males, eller man
kan legge et belegg eller annet på. Det bør være et hardført gulv som tåler vår bruk.
Vi får ikke lov til å sette opp et separat toalettbygg. Men det er mulig å sette opp et tilbygg
i tilknytning til hytta på samme sted som toalettet var før, siden vannet er drenert bort.
Vi har Kr. 15.000, tilgjengelig fra kommunen, egentlig fra i fjor, men blir brukt i år. Fra
1.1.2020 er vi leietakere, og kommunen bidrar ikke med noe mer, selv om de formelt eier
hytta. Det er slik det er andre steder også, f.eks. på Randøyene.
De 15.000 kronene dekker en del av det som jobbhuset gjør. Vi skal også innrede hytta. Og
det er ønskelig med ny pipe og ovn, selv om vi har en gassovn. De foreslås kr 80.0000 for
2020. Dette beløpet inkluderer de ca. kr. 50.000 som fortsatt står ubrukt i tidligere års
tildeling.
Det bør holdes en skikkelig åpningsfest til våren der kommunen, kystlaget og Jobbhuset
inviteres i tillegg til klubben! Jobbhuset gjør en svær jobb. Og Kystlaget har vært veldig
behjelpelige med transport, lån av utstyr osv. i flere år. Det har vært flere båttransporter
bare for vår del, både med materialer til hytta og søppel fra hytta, og Kystlaget har gitt en
rekke transporter med traktor over Bragdøya.
Et hyttestyre bør nedsettes for å videreføre arbeidet med romløsning inkl ovn og pipe,
innredning samt organisering av bruken av hytta.

HMS

Det er planlagt å videreføre deltagerlister og sjekklister for turer i klubbregi: Deltagerliste
for å ha oversikt over hvem som er med på turen, i tilfelle noen blir savnet eller skadet.
Det er planlagt å utarbeide en enkel brukerveiledning for VHF radioene. I utgangspunktet
skal man ha VHF kurs for å operere radioene, men det er åpning for at andre kan bruke
radioene i intern kommunikasjon eller i nødsfall.
Det planlagt gjennomført en aktivitetsledersamling på våren, og prøver å få til
redningsøvelse med redningsselskapet.
Det er planlagt å gjennomføre et førstehjelpskurs.
Det planlegges gjennomført hypotermikurs med testing av bekledning i vannet.
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Det planlegges å videreføre arbeidet med risikoanalyser og HMS i «klubbhåndboka».
Kurs &
kompetanse

•
•
•
•

Vi ønsker å sende aktivitetsledere på aktivitetsledersamlinger
Vi vil ha interne aktivitetsledersamlinger i klubben
førstehjelpskurs for aktivitetsledere
Aktivitetsledersamling i samarbeid med Padleforbundet i forbindelse med
RulleCamp på Bragdøya i august.

Vi ønsker også å ha fokus på å øke klubbmedlemmenes kompetanse for å øke HMS blant
medlemsmassen. Vi vil holde introkurs, grunnkurs og teknikkurs. Et langsiktig mål er at alle
medlemmer skal ha grunnkurs, og ikke bare introkurs.
Vi vil fortsette med bassengtrening.
Utstyr

På generelt grunnlag foreslås det å bytte ut 2 kajakker årlig. Med litt over 20 kajakker
vil det bety ca. 10 års levetid i klubben. Ettersom de nye kajakkene for 2019 ikke blir
levert før 2020 sesongen er det ikke sikkert det er nødvendig å kjøpe nye kajakker i
2020.
Ønsker å kjøpe nytt utstyr:
• 2 nye kajakker. Foreløpig foreslått P&H Scorpio, med ordinær salgspris 19.999 stk.
• 10 nye årer. (Vi betalte 2099,- for den typen vi kjøpte i 2018)
• 10 nye trekk, noen neopren. (Vi betalte 699 for de enkle, neopren er en del
dyrere)
• Kajakktraller. Vurderer antall/pris. For å kunne trille kajakker og bagasje til og fra
bil, i museets åpningstider og det er sperret for biltrafikk.
• Ønsket budsjett 25 000,- til årer og trekk. Og en kajakk kr 20 000.
Demokajakker: Padlespesialisten har tilbudt seg å legge en eller to demokajakker i
klubbhuset som kan disponeres av klubbens medlemmer. En kajakk lå til utlån våren 2019
men ser ikke ut som den ble mye brukt. Kanskje ikke en attraktiv modell for klubbens
medlemmer. Vi kan foreslå modell som vi kan låne hvis vi ønsker å fortsette med
demokajakk.
Padlespesialisten har tilbudt seg å holde en temakveld med foredrag om valg av
kajakk/utstyr, pakking av kajakk. Havutvalget er positiv til dette.

Elvepadling

• Torsdagspadling. Oppstart 16. April tom 2 juli.
• 3 kurs Nybegynner elv. Vår 2020/ Sikkerhetskurs elv NPF vår/høst 2020
• Helgepadling i Møska & omegn. 23. - 24. mai
• Klubbtur 23 - 27 juni. Ekstremsportveko Voss
• 10-12 juli Camp Kiland
• Torsdagspadling. Oppstart 6 august - ut sesongen
• Klubbtur 24-26 september. Cheep creek festival/Bjerkreim.
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Av innkjøp har vi behov for følgende i 2020:
Elvegruppen har nå 4 kajakker som er robuste og av en slik kvalitet at de er komfortable i
grad 3 og opp. I stallen er det tilført en eldre kajakk som kun er brukbar på flatt vann.
Videre er det tilført en kajakk fra en privatperson som er til fritt bruk. Denne er ikke av en
brukende kvalitet og henger mest til pynt.
Elvegruppen har et stort ønske om å være attraktiv for de unge. Vi merker meget godt når
det rettes ønske om å bli med fra uventet hold er vi umiddelbart short på kajakker.
Elvepadling er krevende og fordrer trygt og kvalitetsmessig solid utstyr. Vi ønsker å rigge
oss for økt satsing og profilering. For å gjøre det er det helt nødvendig å ha utstyr å tilby
når det melder seg interessenter. Ønsket kapasitet er 4 stk kajakker til. 2 stk for lettere
person (55 - 70 kilo), 2 for middels klasse (75 -90) Tilhørende kajakker ønskes spruttrekk
(neopren). Videre ønskes det kr 5000 for vedlikehold. Dette være seg padding og
flyteposer, samt sikkerhetsutstyr.
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Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Årsmøtet

-

Styret
Er ansvarlig overfor årsmøtet
Gjennomfører vedtatt budsjett fra årsmøtet
Etterser/kontrollerer at budsjett og aktivitets-/vedlikeholdsplaner fra
gruppene følges
Støtter gruppene i arbeidet
Innkaller og planlegger årsmøte
Oppnevner etter behov komiteer/utvalg for spesielle oppgaver
(eksempelvis nasjonale stevner) og utarbeide mandat/ instruks for disse
Kasserer fører regnskap, er ansvarlig for årsregnskap og at revisjon blir
utført, og at budsjett for neste år blir laget
For øvrig: i hht klubbens lover: Politiattester, kontingentkrav, ajourholde
medlemslister, innmelding idrettsregistrering, søknader om tilskudd,
sponsoravtaler
Havutvalget

-

-

-

-

Gjennomføre
aktivitetsplan og
budsjett vedtatt på
årsmøtet
Lage aktivitetsplan
og budsjett for
neste år
Skrive
årsberetning
Fokus på
rekruttering nybegynnerkurs
Fokus på HMS
Bidra til
klubbutvikling

Elveutvalget
-

-

-

-

Gjennomføre
aktivitetsplan og
budsjett vedtatt på
årsmøtet
Lage aktivitetsplan
og budsjett for
neste år
Skrive
årsberetning
Fokus på
rekruttering nybegynnerkurs
Fokus på HMS
Bidra til
klubbutvikling

Flattvannsutvalget
-

-

-

-

-

Gjennomføre
aktivitetsplan og
budsjett vedtatt på
årsmøtet
Lage aktivitetsplan
og budsjett for neste
år
Skrive årsberetning
Fokus på
rekruttering nybegynnerkurs
Fokus på HMS
Bidra til
klubbutvikling
Planlegge og
gjennomføre
stevner
Vedlikeholde anlegg
og utstyr på
Gillsvann slik at KKK
kan arrangere
nasjonale stevner

Velges av Årsmøtet og består
av:
- Leder (hhv hav/flatt)
- Nestleder (hhv
flatt/hav)
- 1-2 Styremedlemmer
- 1-2 Varamedlemmer
Se forøvrig klubbens lover.

For utvalgene velges
gruppeleder og nestleder samt
to styremedlemmer av
årsmøtet. Utvalgene kan
utvides ved behov.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til organisasjonsplan.
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Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styre
15.2 Flattvannsutvalg
15.3 Havutvalg
15.4 RAG
15.5 Valgkomité:
Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar valgkomiteens forslag.
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