Formandens beretning - Generalforsamling 2017, 8. februar
Siden starten af 2013 har jeg været formand for klubben, før det var jeg med i bestyrelsen et par år og
skurbestyrer tidligere. Det har været spændende år, hvor der er sket meget. Jeg vil gerne fremhæve
nogle særlige punkter, som for mig markerer det positive.
Vi har en god klub - Finn Reifling har nu været medlem i 60 år, tillykke. Vi har fastholdt medlemsantallet
med ca 50 på begynderholdene hvert år. Det er rigtig godt, at instruktørerne hvert år bidrager, så de nye
medlemmer lærer de grundlæggende teknikker, uanset om det nu er tur-, havkajak eller polo. Nogen af de nye
fortsætter i klubben, andre stopper og ror videre i sommerhuset eller hvor de nu kom fra. For begge grupper
er det rigtig godt, at teknikken bliver i orden. Der er også stor læring i frironingen - både roteknisk og socialt.
De fleste lærer at ro på en sikker og god måde. Der er kommet ca 20 nye medlemmer, som har taget kurser
andre steder.
Den store aktivitet med ture på fjorden, langs kysten og fin omtale på facebook er jeg sikker på giver pote.
Det har været min ambition at kontakte de muligt nye medlemmer straks, når de skrev på formandsmailen og
finde nogen i klubben, der kunne guide de nye ind i klubben. En anden styrke i klubben er vores mulighed
for at opbevare kajakker i skuret. Der er mange, som ikke har plads derhjemme, så det skal vi holde fast i.
Den hjælpsomhed, som mange yder på forskellige måder, fx:
• roaktivitet: ungdomstræning, instruktion af begyndere, frironing, ture til kysten, træning på kanalen,
cirkeltræning, polo-begynder hold.
• formel uddannelse: træning til instruktør kurser og færdigheder.
• klubhus, udstyr og omgivelser: rengøring, reparation af kajakker, værksted, arbejdsdage, græsslåning.
• socialt: invitere til ture på facebook og opslagstavle, kage efter turene, SOK's afhentning af de der
ikke selv længere kan køre.
• pr: vis klubben ved havnefestival, julekajak, prøv kajak arrangementer.
• udvalg og bestyrelse: ansvar, sikring af rammer, opbakning og åbne - gennemskuelige beslutninger.
Det har været afgørende for mig, at få sat det administrative omkring klubben og rammerne i en god gænge.
Derfor tænker jeg også, at nogen punkter fra samarbejdet i klubben og bestyrelsen de sidste fire år stikker lidt
ud over de årlige islæt:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

flydebro ved åen med tilskud fra friluftsrådet.
komplet indførelse af Conventus til administration og kobling fra Conventus til hjemmesiden, sådan
at medlemmer nemt kan tilføje arrangementer, betaling konteres direkte i regnskabet, alle i
bestyrelsen kan se regnskab mm.
polo har fået selvstændigt regnskab fra 2015, og det har derefter slet ikke fyldt noget i bestyrelsen
eller hos kassereren. I løbet af 2017 vil det komme helt på plads.
forenkling af kørselsgodtgørelse - brotakst over Storebælt betales ved klubarrangementer og ellers
gives alene km godtgørelse for børn/unge med 1.25 pr km.
ingen får løn i klubben. De der gør rent betaler halvt kontingent. Instruktører kan få betalt et lærende
kursus til brug i instruktion en gang om året, ca som pris på instruktørsamling.
opdeling af stævner i klubstævner, hvor klubben betaler deltagergebyr og øvrige, hvor man selv
betaler.
Regattabygningen er indrettet og nu tilsluttet kloaksystemet, så det er velegnet til både
træningsophold og private arrangementer for medlemmerne, der kan bestille det seks måneder frem.
Forbundet har også ytret ønske om at bruge det.
brobygning mellem tur og havkajak - med mange der omskoles, og en gensidig forståelse.
nedsættelse af kajakudvalg, hvor vi sætter system i at få nye kajakker til gavn for alle.

Meget andet kunne nævnes. Det der kendetegner en klub er kombinationen af socialt engagement, aktiviteter
og gode rammer. Vi skal alle huske, at det er skabt gennem frivillig indsats. Støt op om de aktive, det
fortjener vi. Ethvert lille eller stort bidrag til helheden gavner - når det er et positivt bidrag kan det både være
sjovt og givende for den enkelte og klubben. Det er summen af de positive indsatser klubben lever af.
Tak for samarbejdet om det hele til alle. Både medlemmer, udvalg og bestyrelser i perioden. Jens Lauritsen - formand februar 2013 - februar 2017

