	
  

Bestyrelsens beretning
Lidt tvunget af omstændighederne måtte en stort set ny sammentrådt bestyrelse fra sæsonstart tænke i nye
baner, nye strukturer og nye strategier. Vi havde af flere forskellige årsager mistet mange af vores
mesterskabsløbere og del af vores ”ældre” løbere. Mange udtrykte utilfredshed med måden, det havde kørt
på i det forgange år og følte deres børn blev tilsidesat og overset. Klubben havde igen nu for 3. år i træk
mistet cheftrænere og en del hjælpetrænere. Der var uro i klubben og bestyrelsen var udmærket klar over,
hvor vigtigt et springende punkt ansættelse af nye trænere ville blive. Men vi besluttede ikke bare at tage
den første og den bedste, men have is i maven og gå efter et helt trænerteam og ikke en cheftræner. Vi
ønskede at have et team, der have lyst og motivation til at være i vores klub, som havde lyst til at træne
hele palietten og ikke kun de dygtigste. Vi er så her efter første sæson vældigt begejstret for at sige, at vi
synes, det er lykkedes. Vi har fået et trænerteam med en hel anden tilgang til vores løbere end tidligere og
det har betydet en opblomstring og udvikling hos rigtig mange af vores løbere, samtidig med vi føler at også
vores dygtigste løbere har gennemgået en fin udvikling. Vi har lagt vægt på at RSIK skal være et rart sted at
være og når det er den feedback vi får fra mange steder, så er et andet af vores mål opfyldt. Vi er stadig i en
opstartsfase og proces og vi lærer hele tiden og bliver hele tiden bedre til at tackle de forskellige
udfordringer.
Min tanke som ny formand, var hvordan får man bedst folk til at tage ejerskab for processen - for det er jo
vitterlig en proces vi har sat i gang – det gør man i min verden ved at involvere – kommunikere og
informere. Og det var den primære tanke bag udvalgene.
Der er en masse faktorer, der spiller ind, når man som os er startet meget forfra på mange planer og der
er nogle ting, der skal lykkes før det spiller og en af de ting, der virkelig er lykkes og fungerer er de
forskellige udvalg, der blev oprettet, da den nye bestyrelse tiltrådte.
Mandagsudvalget med Cornelia og Ann i spidsen møder troligt op hver mandag og tager imod nye løbere.
Der serveres saftevand og kiks og helt fantastisk har vi fået 25-30 nye løbere til funskate i år. Der er
kommet struktur på modtagelse af nye løbere og det gør en verden til forskel, der er kommet skruktur på
træningen og det gør helt sikkert, at vi kan fastholde løberne hen over sommeren og ikke miste dem igen.
Mange tak for jeres indsats, håber I har lyst til at fortsætte i den nye sæson.
Funskateudvalget har bestået af Tina Freno og hun har ydet en stor indsats og har fået sat styr på
konkurrencetilmeldinger etc. Det er så skønt, at der sidder nogen, der har styr på tingene og bare får det
til at spille. Vi afholdt d. 15.12 funskatekonkurrence på hjemmebane med 14 tilmeldte RSIK løbere og Tina
klarede logistikopgaven meget flot – og var rigtig træt lørdag aften. Tusind tak for hjælpen Tina.
Trivselsudvalget måske ikke et udvalg så mange af jer har stiftet bekendtskab med men jeg har personligt
brugt Giulia som har siddet i det udvalg denne sæson som sparring ved alle udfordringer, der har været
omkring trivsel og Giulia har bistået ved samtaler med løbere/trænere/forældre. Det har været uvurdeligt
for mig at have den sparring og vil gerne sige dig tak for dine mange kloge ord – glæder mig over at du er
frisk på en tørn mere, hvor vi når endnu længere rundt med trivsel. Giulia møder endvidere op til hvert
bestyrelsesmøde og informerer om de trivselsting, hun er involveret i.
Sportsudvalget som Elena meldte sig til har været lidt arbejdsløse, jeg håber at vi kan finde en bedre
arbejdsbeskrivelse til næste år og Elena er frisk på at fortsætte. Tak for hjælpen og fordi du altid står klar
med en hjælpende hånd.
Kommunikationsudvalget snøft forsvinder delvist ved Mette og Ole – det er virkelig trist, når jeg tænker på
hvor nemt, lækkert og hurtigt alting bliver lavet hos Mette, det bliver et stort savn og vil have allerstørste
betydning for vores ansigt udadtil – at vi finder erstatning, der har samme interesse og motivation som

	
  

	
  

Mette har til at føre vores image videre med flotte tryksager og en super hjemmeside. Mange tak for din
store store hjælp og ekspertise gennem 5 år.
Isdanseudvalget passer biksen selv må man sige, der bliver taget hånd om alt internt som tilmeldinger,
udlandsrejser/træning bliver ordnet af Marianne og Sharka og en god forældregruppe.
Forældreforeningen har i år arrangeret super gode arrangementer, det spiller altså bare med Maria Greve i
spidsen og en flok forældre, der er interesseret i at skabe gode sociale kår for vores løbere. Jeg håber I er
med på at give det en sæson de er så vigtige de arrangementer og I gør det virkelig godt. Tusind tak til jer
for jeres indsats.
Resultatmæssigt kan jeg ikke prale af hverken internationale løbere eller konkurrencer men nationalt har
RSIK gjort det rigtigt flot taget alt i betragtning.
Jeg ved godt Henrik plejer at sidde og liste op, hvem der har fået følgende medaljer i indeværende sæson.
Men vi har efter hver konkurrence lagt referater op på vores blog og facebook, så det der er muligt
løbende at følge med i resultaterne.
Til resten af min bestyrelsen kan jeg kun sige hatten af, der sidder nogle mennesker der er lige så store
ildsjæle som jeg selv og som gerne giver den en skalle for at få tingene til at ske. Vi har holdt spændende
møder, sjove møder, udfordrende møde, lange møder men frem for alt konstruktive møder. Vi glæder os
til at fortsætte den proces vi har sat i gang og er super glade for, at alle trænere har sagt ja til at fortsætte i
den nye sæson. Alle kontrakter er næsten i hus. Vi bruger rigtig rigtig meget tid på at skabe de bedste
rammer for løbere, trænere og forældre og vi øver os hele tiden på at blive bedre. Men jeg vil gerne sige
tak til Ann, Maria, Marianne og Vit for en fantastisk indsats i vores bestyrelse.
Vi har afholdt 11 bestyrelsesmøder, 12 RSIK hovedbestyrelsesmøder, 5 brugerbestyrelsesmøder, 2
budgetmøder, 3 dialogmøder, 2 repræsentantsskabsmøder. Vi har planlagt 2 x forsommer, sommeroffice,
lavet flyer til medlemsrekruttering, lavet infofolder til både funskate og konkurrenceholdet, vi har holdt
åbent hus arrangementer, camp i uge 32, træningsplanlægning stort set hele sæsonen. Vi har fået en ny
hjemmside. Vi er netop nu i gang med budgetter og årsregnskab, fordeling af istid og træningsplanlægning
for næste sæson. Vi sidder med i arbejdsgruppe i RSIK omkring organisation og struktur for RSIK.

	
  

