Formandens beretning ved generalforsamlingen 28. februar 2018
Indledning
1) Odense Kajakklubs bygninger og faciliteter:
a) Klubhus. Vi foretager løbende vedligehold af klubhuset på vores 2 årlige arbejdsdage, her
møder rigtig mange op og gør en solid indsats på kryds og tværs af vores kajakinteresser.
Bådeskur med plads til 300 kajakker.
Jeg har i løbet af efteråret kontaktet jer for at sikre at nye medlemmer kunne få en attraktiv
kajakplads.
Der var faktisk en stor del af jer der reagerede forstående og flyttede deres ekstrakajakker til
Regattabygningen. Det skal de have tak for.
Finn og jeg fandt således 17 ledige kajakpladser i bådeskuret.
b) Regattabygningen.
Det har været meget omdiskuteret om vi overhovedet skulle købe bygningen i sin tid. Efter min
mening er det rigtig godt at vi har den.
Opholdsrum + køkken + toiletter bliver i sommerhalvåret jævnligt brugt af Kraftcenter Vejle og
DKF. DKF U18 en hel uge og vi har også huset Kajakpolo U21.
OK-medlemmer har afholdt private fester.
Da vi havde DM Masters i Sprint brugte vi også Regattabygningen.
2) Aktiviteter i Klubben:
a) Instruktionsroning. I 2017 blev der så vidt jeg ved gennemført 3 havkajakkurser og 2
turkajakkurser. 2018 ser ud til at blive lige så travl som 2017.
b) Frironing tirsdag aften. Instruktionsroning og frironing en vigtige hjørnestene i klubbens liv
c) Interne kajakrelaterede kurser: omskoling, rullekursus i svømmehallen, bassinlivredderprøve,
polointroduktion, vedligeholdelse af redningsfærdigheder
d) Faste rofællesskaber: mandag, lørdag, søndag og sikkert mange andre…
Tak til alle dem der sætter i gang og med vedholdenhed gennemfører roaktiviteter andre har
glæde af.
3) Roaktiviteter afholdt ved OK med deltagelse af roere udefra:
a) DM Masters i sprint for aldersgruppen 35+ til 80+, bemærkelsesværdigt: Hjælperne var meget
unge i forhold til stævnets deltagere. Det kunne være et meget fint koncept: Hjælperne er dem
der ikke kan deltage
b) Havneræs nu søndag den 4. marts, en årligt tilbagevendende begivenhed. Desværre aflyst
p.g.a. vejret
c) Juleroning den 10. december. Det er et rigtig hyggeligt arrangement, jeg ville ønske at flere
OK’ere ville deltage som roere næste gang. Juleroningen var et resultat af et samarbejde med
Kerteminde Kajakklub, Grejbank Fyn og Nordatlantisk Hus.
Fremtiden?? Efter min mening burde vi afholde flere arrangementer for kajakroere fra OK +
gæster fra andre klubber. Vi har en helt unik beliggenhed og velegnede faciliteter.Det er en typisk
win-win: det skaber et naturligt sammenhold
4) Klubaktiviteter:

a) Handikaproning, jeg ser med undren at der er nogen der har helt styr på denne aktivitet uden
at gøre så meget væsen ud af det. Dejligt at I er der og vil sørge for den aktivitet
b) Klubaften, hvad vil vi bruge den til? Jeg vil godt her efterlyse ideer til at give klubaftenen lidt
kunstigt åndedræt i form af forskellige aktiviteter……
c) Cirkeltræning mandag og torsdag, der prustes og stemningen er fin.
5) Ture til andet rovand:
a) Turkajak: Tour de Thurø med mere, Tøndertur med mere
b) Havkajak: mange ture, gør det trygt for nye roere
Det er så fint at nogen vil påtage sig arbejdet med at træffe aftaler ud af huset, organisere
transport, evt. overnatning o.s.v.
6) Prøv en kajak-arrangementer:
a) MOUH den 12. august 17, rigtig god oplevelse. 5 instruktører fra klubben sørgede for at vores
gæster havde en god oplevelse. Tak for at I var så velvillige og fleksible.
b) I 2018:
Lørdag den 26. maj 10-14 MOTION og VELVÆRE Otterup, Jeg mangler 2 vokseninstruktører
Tirsdag den 7. august – 9. august ungdomscamp for 10 til 12 årige, Ungdomsinstruktørerne
Onsdag den 22. august, pilotprojekt for en skoleklasse + lærere om formiddagen sammen med
Rikke Molin, Naturvejleder Odense Kommune. Også her mangler jeg 2 instruktører
7) Det sociale liv i klubben:
a) 2 arbejdsdage, de binder sammen på tværs af kajakinteresser. Den næste arbejdsdag er den 7.
april
b) Fester: Julefrokost
c) Affaldsindsamling: Lotte Mulvad, søndag 22. april 18
8) Ungdomsroning 2018 og frem
a) Instruktørteamet består nu af 5 personer: Lars, Henrik, Katrine, Kristian og Jonathan. Jeg
forventer mig meget af teamet, det er stærkt bl.a. fordi de har mange forskellige kvaliteter.
b) I sommerhalvåret trænes både mandag 16-17:30 og onsdag 17-18:30, det er nyt at de også
træner om mandagen, nogle af jer har også set vores ungdomsroere til cirkeltræning.
c) Vi forsøger på forskellig vis at tiltrække nogle flere unge i alderen 10 – 15 år, det må I meget
gerne hjælpe til med. Vores ungdomsinstruktører har lavet en særskilt folder om
Ungdomsroning. Foreløbig tak for jeres samarbejde.
9) Kajakpoloafdelingen
Vi har en poloafdeling som jeg ikke har særlig meget kontakt med. Når jeg ikke har vist mig i den
afdeling så er det ikke af ond vilje. Det skyldes simpelthen at jeg ikke ved hvad der foregår i den,
derfor vil I ikke nok være søde og lægge arrangementer ind i vores fælles kalender?
Jeg får ind i mellem underretninger fra DKF om udtagelser af vores talentfulde kajakpoloroere, det
er flot og altid en glæde.
10) Fokuspunkter for 2018, formandens :
a) Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer, hvert år gennemgår rigtig mange mennesker
vores instruktionskurser, men hvor mange fortsætter egentlig i klubben efter et år? Vi har
ingen tal på hvor mange der fortsætter og hvor mange der dropper OK efter endt kursus.

b)

c)

d)
e)

f)

Jeg mener vi bør gøre en aktiv indsats for at tiltrække medlemmer til ungdomsroning: 10 – 15
år og aldersgruppen 15 – 35 år. Der er lavet en flot folder til voksne og en til 10 – 15 årige.
Det ville være fint at få 20 nye medlemmer
Hjemmesiden: mere gennemskuelig og imødekommende:
Kontingentet skal tydeligt fremgå:
Her i år har bestyrelsen som sædvanligt reduceret kontingentet for folk der melder sig ind pr. 1.
august eller senere. Regnestykket så således ud: ½ årskontingent + indmeldelse + nøgle.
Hensigten var at have et spiseligt tilbud til folk der flytter til byen og har epp2 fra en anden
klub. Vi har i sinde at gøre på samme måde til august 18 og vil gerne skrive det på
hjemmesiden.
Vi har også i flere år haft en familierabat, der sagde: en familie med 2 voksne medlemmer af OK
kan gratis medtage deres børn op til 18 år (d.v.s. at de i 2017 har betalt 3000 alt i alt).
Aktiviteter
Glæde – billeder - billeder
Oplagsrum/depot i Regattabygningen bliver lige nu brugt til at opbevare private ekstra
kajakker + klubgrej.
Jeg synes vi skal sørge for at alle de imødekommende medlemmer, der har lagt deres kajak
over i Regattabygningen, får så gode faciliteter som muligt. Jeg ved at Kurt Knudsen har nogle
ideer. Det er en oplagt og meget vigtig opgave til kommende arbejdsdag. Det må godt kunne
svare sig at være fleksibel og imødekommende.
Klubhus: Holde øje med vores tag!
Det eksisterende bådeskur: Vi bliver nok nødt til at bygge en sektion på vores bådeskur, det
arbejder Søren og Henning med, vi skal meget gerne være så langt at vi kan søge puljemidler til
1. oktober.
Samlende aktiviteter, interne arrangementer Klubfesterskab eller lignende.
Kajakarrangementer for folk både i klubben og fra andre klubber. Vi har gode faciliteter og et
godt rovand…..

Husk:
I forskelligheden ligger en styrke.
Foreningen udgøres af dig og de andre medlemmer.
Med venlig hilsen Mette Mule, formand siden marts 2017

