1. Ønsker de kommende 2-4 år
Havkajakker:
Vi ønsker at have ca 12 ”gode” glasfiberkajakker til kursister og til dem der tager på tur.
 Plastikkajakker er tunge og ikke så velegnede til længere ture.
 Plastikkajakker kan godt bruges til tunge roere og som supplement til begynderkurser.
 De er ok til makkerredninger og tekniktræning, men er for tunge til længere ture.
Nuværende bestand:
 Ca 15? plastik kajakker (skal tælles)
 Ca 6? glasfiberkajakker (skal tælles)
På ønskeseddel:
 5-6 stk. glasfiberkajakker (á ca 15.000 brugt)
 2 træårer (á 1000)

Turkajakker:
Vi ønsker flere mellemklasse tur/kap kajakker. Og nogle Fenja afløsere
 Vore Fenjaer er meget populære og dem vi har, er meget slidte – faktisk næsten udtjente. Fenjaer bruges af
børneroere, kvinder og mange begyndere.
 For lette kajakroere er de fleste af vore turkajakker for store og meget følsomme i vind og bølger – for dem
er Fenjaklassen ideel.
 Vi har mange roere som ror i mellemklasse tur/kapkajakker, og der er meget rift om de få vi har. De bruges
af både børneroere og af de tur/kaproere, som træner regelmæssigt og som er ovre begynderstadiet.
 En del af disse er desuden meget gamle modeller
Nuværende bestand:
Henrik og Kristian har optalt og vurderet alle vore kajakker i lørdags, men nåede ikke at skrive oversigten ren.
Den kommer senere 
På ønskeseddel:
 3-5 mellemklasse kajakker á ca 12.000
 3-5 Fenjaafløsere á ca 15.000
 3-5 korte kvindepagajer (wingpagaj – 205 cm)

Specialkajakker





Klubben skal også have specialkajakker, som skal bruges til sociale formål (sjov og inspiration) eller til
konkurrencer (havneræs, børneturneringer o.lign.).
Man kan ikke selv købe en 2’er eller 4’er, så det vil kun være i en klub man kan afprøve en sådan
Vi skal tilstræbe at have 2 af hver type, så man kan træne sammen
Specialkajakker skal prioriteres lavt medmindre de kan financierens af fondsmidler

Eksempler på specialkajakker
 2'er og 4'er – kajak
 surfski (kan bruges til at ophæve skellet mellem hav- og turkajak. Kan anvendes til helt almindelig roning,
eller sjov og leg i bølger)
 stand up (god core træning,god social)
 kano
Andet udstyr
Pagajer
 Vi mangler korte kvindepagajer (5 stk korte pagajer)
 fremadrettet skal vi købe kortere, lettere og delbare havkajak pagajer
 vi vil gerne kunne prøve træårer til havkajak (især ved rulletræning)

Romaskine
 Single Arm Mashine ca 11.000
Bruges til at træne teknik, men kan også bruges til styrketræning

2. Forslag til budgetmodel
Kajakker mister værdi og bør afskrives. Kajakker holder ca 15 år. De koster i gennemsnit 15.000 kr
Vi har ca 90 kajakker som er i brug – og de har som udgangspunkt en værdi af 1.350.000 kr.
Med en afskrivning på 15 år, vil det sige at vi burde afsætte 90.000 kr årligt for at holde bestanden vedlige.







Kajakkøb bør derfor være en fast driftsudgift på budgettet.
Beløbets størrelse bør være 80.000 årligt
En del af udgifterne finansieres via fondsmidler. Det bør vi også styre efter fremadrettet
Fondsansøgninger skal koordineres (evt af bestyrelsen)
Man kunne lave en budgetmodel som hænger sammen med overskud og med henlæggelser.
Dvs mange uforudsetet udgifter => både henlæggelser og udgifter til kajakkøb reduceres det pgl. år.
Kajakudvalget laver hvert år en prioriteret liste. Når pengene er bevilget kan man i løbet af det kommende år
holde øje med gode tilbud.

3. Forslag til budget for 2016
Opsummering af nuværende ønsker til 2016 (i prioriteret rækkefølge):
 1 4’er kajak – restbeløb
15.000 (35.000 er skaffet via fonde og vi kan måske også skaffe resten )
 3 mellemklasse tur/kap kajakker
36.000
 3 fenjaafløsere
45.000
 5 wingpagajer (korte)
15.000
 3 brugte glasfiber havkajakker
45.000
I alt
136.000



Med den medlemssammensætning vi har i dag er der et akut behov, som vi burde anerkende.
En investering i år, ville lukke et hul og formentligt skabe ro (og stor glæde) i klubben 
Man kunne evt. udskyde andre planlagte investeringer til næste år, og prioritere kajakindkøb over disse
(medmindre de er ligeså presserende)

4. Håndtering af nye ønsker og håndtering af udtjent udstyr.
Håndtering af nye ønsker
 Nye ønsker behandles mindst 1 gang årligt. Fx om efteråret når vi kender indtjeningen fra årets kurser kendt
 Medlemmer kan sende ønsker og synspunkter til kajakudvalget
 Der indkaldes til medlemsmøde hvor ønsker kan diskuteres
 Derefter behandler kajakudvalget ønskerne og laver en indstilling til bestyrelsen
 Bestyrelsen tager stilling til indstillingen på bestyrelsesmøde, og begrunder valg og fravalg
Håndtering af udstyr, som måske skal kasseres
Navnene gælder for 2016 – det kan være andre medlemmer de kommende år.
De udpeges af kajakudvalget og bestyrelsen
 Rasmus laver en liste over pagajer som kan kasseres (Jakob og Lars M. kvalificerer listen)
 Henrik og Kristian laver en liste over kassérbare tur og kap kajakker (Jakob og Lars M. kvalificerer listen)
 Jens og Pia laver en liste over hvilket havkajakker vi vil af med
For alle lister gælder:
 instruktører m.fl. spørges til råds, når kassationslisterne laves
 kassationslisterne skal vurderes af bestyrelsen





kassationslisterne skal offentliggøres, så medlemmerne kan gøre indsigelser, hvis vi er ved at kassere en
yndlingskajak
udstyr som vurderes at være udtjent sælges ved standerhejsning/strygning (der sættes en mindstepris)
udstyr som ikke kan sælges til medlemmer kan sælges til andre

Vedligeholdelse af udstyr
 Vi har meget udstyr som ikke vedligeholdes godt nok.
Vi foreslår at medlemmerne får ansvar for et antal kajakker, som de skal holde øje med og sørge for bliver
repareret.Fx kan dem der bruger Playerne meget jo passende sørge for at de er i god stand
 Vi ophænger en liste som man kan skrive sig på, og kajakudvalget vil prikke til medlemmer, som vi synes bør
tage ansvar for en kajak eller to.

5. Diverse kommentarer fra medlemmer (i tilfældig orden)




















Jeg mener, at det er vigtigt, der er kajakker, som folk kan udvikle sig i (dvs. forskellige "sværhedsgrader"), og det
skal gerne være "nutidige" kajakker, som det er muligt selv at købe, hvis man nu forelsker sig i en bestemt slags.
Derudover mener jeg, at det kunne være klubbens opgave at have kajakker, som folk ikke selv ville købe, men
gerne bruge - det kunne vel f.eks. være rullekajakker (det går jeg ikke ud fra, er en kajak, der står øverst på listen
over kajak til privat brug?), K4 eller noget helt andet.
Jeg mener, at der så vidt muligt (hvor det giver mening) skal være mere end én kajak af hver type, i hvert fald af
de meget efterspurgte, da det nok ellers sjældent vil være muligt at afprøve en bestemt kajak - det ville f.eks.
være dumt, hvis der kun var én Fenja, for de er jo ret så populære.
Vedr. økonomi: jeg mener ikke, der skal afsættes et bestemt beløb til indkøb af kajakker - det kunne jo være, der
et år af en eller anden grund enten ikke var penge nok/råd til det, eller måske ikke brug for store indkøb. Men
hvis der skal sættes et beløb, kunne man måske sætte det forholdsvis lavt, og så i stedet aftale at bruge f.eks. en
procentvis del af indtægterne fra f.eks. begynderkurserne eller noget andet.
Jeg vil selvfølgelig give dig ret i, hvad du tidligere har sagt, om, at f.eks. instruktører skal høres og have noget at
skulle have sagt ang. kajakindkøb - det er nok mest dem, der ved, hvad der mangler, især til begyndere, men det
er også ofte nogle af dem, der er blandt de mere aktive i klubben. Det er dog også vigtigt, at andre medlemmer
kan komme med ønsker, og de fleste vil nok også sætte pris på, hvis der (som du også har sagt) efter indkøb
bliver meldt ud, hvorfor der blev købt, hvad der nu blev købt, og hvorfor dét blev prioriteret over andre ønsker
Vores kajakindkøb skal fokusere på begynderen, børneroere, medlemmer som tager med på ture, medlemmer
som deltager i stævner, medlemmer som kommer jævnligt i klubben og som skaber aktivitet i klubben
Jeg har et ønske om at der bliver købt nogle flere alm. havkajakker, fordi vi er en del medlemmer der ikke selv
har kajakker og er medlem af klubben fordi vi så kan bruge klubbens kajakker, men har oplevet en del gange
sidste år at vi var nogle der mødes i klubben for at sejle en tur, og alle havkajakkerne den ikke var istykker var
ude og sejle, og måtte køre hjem igen, det gider man ikke gøre mange gange.
Der skal være gode havkajakker til begyndere.
Det skal være synligt for medlemmerne at klubben kun stiller et begrænset antal kajakker til rådighed og måske
også kun i en begrænset periode.Når man bliver en habil kajakroer og træner ofte, eller kræver en bestemt
kajak, bør man købe sin egen kajak
Vi ønsker at der jævnligt indkøbes nyere modeller, så vi kan afprøve dem der er på markedet før vi selv skal ud
og købe
Klubben skal have flere forskellige typer af kajakker, så man kan eksperimentere
Det er oplagt, at brugen af kajakker må have indflydelse på indkøbet af kajakker. Men da man jo altid kun
kan bruge dem, som er der, kan det ikke være eneste kriterie.
Som motionsroer vil jeg foreslå at der også tilstræbes et bredt spektrum af kajakker - fra de mest stabile til
de egentlige kap-kajakker. Det er især springet fra 52 cm (Marathon-kajakkerne) og ned til kap-kajakker,
som er vanskeligt. Vi har i øjeblikket de blå - ud af 3 tror jeg de 2 er funktionsdygtige - Player kajakker fra
Struer. De er et godt bud på mellemklassen, men kan ikke stå alene - det ville være fint med nogle derfra og
videre ned mod kap kajakker.
Det samme kan givetvis siges omkring forskellige typer af havkajakker og turkajakker.
En ledetråd kan være, at der skal være et bredt spektrum af kajakker, som kan danne baggrund for folks
senere private køb. Vi har faktisk medlemmer, som har foretaget fejlkøb som de slet ikke kunne bruge. Det
er naturligvis deres eget ansvar, men hvis vi havde et bredt udvalg af både typer og producenter, kunne
man måske bedre vælge ud fra dette.







Dameroere bliver overbelastet med de klubpagajer, som vi kan tilbyde pt. Da det er lettere at lære at ro med en
kort pagaj med små blade, bør klubben anskaffe pagajer med en længde < 205cm og en bladstørrelse < 700cm2
som begyndere og dameroerne kan anvende.
Børneroerne benytter alle klubbens små pagajer. Den opdeling bør bibeholdes, da det er uoverskueligt for
børneroere at genfinde passende pagajer i skuret.
For at understøtte medlemmernes færdigheder og udvikling efter begynderkursus, bør klubben opprioriterer
udvalget af kajakker mellem begynderbåde og kapkajakker. For nogle medlemmer er det nok bare at kunne
træne balancen i sommervarmen, for andre er det det en udvikling mod kapkajak og K2 roning. Det er kajakker
som benyttes rigtig meget, da den gruppe af medlemmer har et meget højt aktivitetsniveau. Det at klubben
kan tilbyde mere udfordring efter begynderkurset er også med til at fastholde medlemmerne. Børne- og
ungdomsroere bruges også disse kajakker inden balancen er helt til kapkajak.
Klubben bør også have tidssvarende kajakker i denne gruppe da mange medlemmer bruger dem til at finde
deres kompetencer og begrænsninger før de køber en motionskajak selv

6. Oversigt over pagajer pr 6. marts 2016

Der kommer senere en oversigt over kajakker

