
Formandens beretning ved generalforsamlingen onsdag den 27. 

februar 2019 

Indledning 

1) Odense kajakklubs bygninger og faciliteter 

a) Klubhuset og udeareal vedligeholdes på vores 2 årlige arbejdsdage, i 18 den 7. april og den 27. 

oktober. Som jeg bemærkede sidste år: rigtig mange medlemmer møder op og yder en god 

indsats mens de hygger sig. Udover denne brede halvårlige indsats er der rigtig mange der i det 

daglige på frivillig basis ordner, vedligeholder, reparerer vores faciliteter – det er dejligt at se. 

b) Bådeskur: Vi er nu der hvor vi står på spring til at sætte byggeriet af en udvidelse af bådeskuret 

i gang. Hvis forslaget vedtages, vil vi få plads til yderligere 60 kajakker. Der er lavet et godt 

forarbejde. 

c) Motionsrummet har fået et tiltrængt løft i form af nye motionsredskaber og måtter fra 

DIF/DGI-puljen. Også det her er blevet til virkelighed på grundlag af medlemsindsats. 

 

2) Aktiviteter i klubben 

a) Instruktionsroning: I 2018 havde vi 43 kursister fordelt på 30 havkajak og 13 turkajak, året 

forinden var antallet 50 hvoraf de 23 fornyede deres medlemskab. Tilmeldingen til 2019-

kurserne er i fuld gang, det er for tidligt at sige hvordan tilslutningen vil blive i år. 

Opfølgning på kursisterne fra 2017 i det tidlige forår 18 med tilbud om ”KOM-PÅ-VANDET-

IGEN” arrangement en del af tilbuddet til nye medlemmer er frironing tirsdag aften. 

Instruktionsroning og frironing er vigtige hjørnestene når det gælder modtagelse af nye 

medlemmer. 

b) Ungdomsroning: Vores unge træner nu 2 gange om ugen mandag og onsdag. Træningen 

tilrettelægges af et engageret team og det er tydeligt at den øgede træningsindsats batter. 

c) Faste rofællesskaber flere dage om ugen. 

d) Handikaproning i sommerhalvåret, her deltager mange med vidt forskellig rokompetence, 

dejligt at se. 

e) Cirkeltræning mandag og torsdag 

f) Midt i sommerferien stillede en del medlemmer sig til rådighed som hjælpere i kajak ved VM i 

triatlon. Det er en fin gestus at vise OK’s ansigt på den måde. 

g) Juleroning den 9. december. Et efterhånden årligt tilbagevendende arrangement vi laver 

sammen med Kerteminde Kajakklub, Grejbank Fyn og Nordatlantisk Hus. 

h) Om en uges tid afholder vi sammen med Odense Roklub i Odense Roklub 1. hjælpskursus for 8 

medlemmer lørdag den 9. marts, kurset afholdes af Dansk forening for Rosport, Dansk Kano &  

Kajakforbund samt Dansk Folkehjælp. Fint med sådan et samarbejde. 

De her aktiviteter kommer ikke af ingenting: Der er nogen af jer der yder et rigtig stort stykke 

arbejde for at det kan lykkes at samle roere til dem, tak for indsatsen 

 

3) Ture 

Når man kigger vores kalender igennem, opslagstavlen og facebook, kan man se at der bliver 

arrangeret mange ture af vidt forskellig sværhedsgrad. Det er vigtigt at arrangørerne definerer 

hvilke rofærdigheder der kræves og hvilket udstyr det forventes at roerne møder op med. Vores 

medlemsundersøgelse peger på at invitationer til bl.a. ture er væsentlige for vores nye 

medlemmer. Uden at have en statistik på det, har jeg en fornemmelse af at medlemmer i Odense 



Kajakklub arrangerer flere og flere ture, det er en god udvikling. Tak til alle jer der gør en indsats 

her. 

 

4) Prøv en kajak-arrangementer 

a) I 2018 har vi ikke haft så mange arrangementer som vi plejer, men vi har allerede et i 

kalenderen med OUH i 2019. Det bliver lørdag den 10. august. Der håber jeg så at 4-5 stykker af 

jer vil hjælpe til. 

b) Miljøstyrelsen, havkajak 17. september 

c) Ungdomsafdelingen afholdt en kajaksommerskole for 10 – 12 årige elever fra vores nærområde 

her ved Kanalen. Det foregik den 7. – 9. august fra kl. 9 – 15 alle 3 dage. 15 unge deltog med 

meget energi og højt humør. 4 af vores lidt ældre unge mennesker sørgede for at der var nok at 

tage sig til. Det var utrolig livsbekræftende at være vidne til – tak for indsatsen. 

 

5) Det sociale liv i klubben 

a) Vores arbejdsdage, jeg har lagt mærke til at det udover en fast kerne også er forskellige 

mennesker der møder op, vi har været ca. 40-50 deltagere 

b) På besøg i poloafdelingen: Poloafdelingen inviterede os på Stige ø til at prøve polokajakroning 

inde på havnen, vi var ikke så mange der mødte op (3). Når jeg nævner det her er det fordi vi 

blev taget rigtig godt imod og jeg synes det er værd at gentage arrangementet. 

c) Klubfesterskab i efteråret 18, jeg kan ikke finde datoen, men jeg husker der var højt humør og 

sjove konkurrencer trods et ualmindeligt koldt og blæsende vejr 

d) Fester: Julefrokost 

 

6) Frivilligt arbejde i klubben 

Der foregår rigtig meget frivilligt arbejde i klubben – det er dejligt. Min opgørelse her i begyndelsen 

af året skal tages med et gran salt – den er i bedste fald et øjebliksbillede. Den viser også at nogen 

af jer gør en ekstremt stor indsats og lægger vildt mange timer i klubben.  

Vi skal passe på at vi ikke kører de her meget aktive mennesker ned med vores forventning om at 

de bare fortsætter dels med det de allerede gør og dels med nye opgaver.  

Lad det her være en opfordring til at vi andre kigger på listerne og måske overtager nogle 

opgaver…. 

Jeg har givet bestyrelsen en à jour-ført liste over frivilligt arbejde i OK 

 

7) Lidt af hvert 

a) Vi har i efteråret 18 haft en medlemsundersøgelse. Den viser mange forskellige ting. 

Konklusionen på den er at der er rigtig meget der fungerer godt i Odense Kajakklub, men at nye 

medlemmer har svært ved at komme videre når de først har deres kursus og er friroede.  

Vi har mange arrangementer som forskellige medlemmer sætter i værk – måske er der er brug 

for at vi hjælper ny medlemmer med at finde de arrangementer der passer. 

b) Her i starten af 2019 er vi gået i gang med at lave en ny hjemmeside. Målet er at gøre siden 

mere brugervenlig over for nye medlemmer, men så sandelig også for dem der har brug for at 

kommunikere med medlemmerne d.v.s. først og fremmest bestyrelsen og instruktører. Vi vil 

gerne have en hjemmeside der også sprudler af vandaktiviteter, engagement ….. 

c) Anbefalinger: Jeg mener det er vigtigt for klubbens videre arbejde at der udarbejdes manualer 

på tilbagevendende begivenheder: Introduktionsaften, Prøv-en-kajakarrangementer, 



Sommerkajak, Stævner….. Det vil lette arbejdet og gøre det nemmere at involvere nye 

mennesker. Som pensioneret formand har jeg tænkt mig at påbegynde det arbejde. 

Til slut vil jeg sige tak for nu til jer alle og i særdeleshed til resten bestyrelsen for de 2 år jeg har været 

formand. Det er nu blevet tid for at jeg går af og laver andre ting i mit liv. 

Jeg vil lige minde om at: Foreningen udgøres af dig og de andre 

medlemmer 

Formand, Mette Mule 

 


