Formandens beretning ved generalforsamlingen onsdag den 26.
februar 2020
Indledning
1) Odense kajakklubs bygninger og faciliteter
A. 2 x Arbejdsweekend (ca 40-50 personer møder op til vores arbejdsweekender)
B. Skridsikring broNyt
C. 4 nye døre i bådeskur (erstatter hængelåse i porte) (Tak til sok gruppen der malede og
satte døre i bådeskur)
D. bådeskur med plads til 60 kajakker
E. Rengøring af klubben. Det klarer en stor gruppe fra sok, så der altid er pænt og rent.
(Stor tak til rengøringholdet)
F. Ny havetraktor efter indbrud
G. Ny radiator værksted + termostater
H. Ny port i regattabygning
I. Projekter i fremtiden
1. Baderum Herre og Dame trænger til opfriskning
2. Nyt stabilgrus pakeringplads.
3. Udensdørlys renoveres

2) Aktiviteter i klubben
A. Handicap startede i maj og sluttede i september (Tom Pedersen blev vinder af handicap
2019)
B. Kajak kursuser 3 stk havkajak og et tur kajak + der kom nye medlemmer til som skal
have IPP2 bevis i løbet af sommeren. Der blev kørt frironing hver tirsdag og torsdag
sommeren over både tur og hav
C. Ungdomsroere. Træningsdage for ungdom er mandag , onsdag og lørdag. Der er ca 8 til 9
ungdomsroere i klubben på nuværende tidspunkt. En stor tak til de trænere der bruger

meget tid på de unge i klubben. Ungndommen har også høstet mange medaljer til de
stævner de har været på
D. Niels Boe fik også nogle flotte resultataer på landsholdet sammen med Rene Poulsen i
2er kajak.
E. Vores polo afdeling som også har nogen med på landsholdet og høstede også fine
medaljer. Stor ros til det flotte polostævne efter nytår. godt gået.
F. Havkajak og turkajak svømmehal i vintersen løb
G. Cirkeltræning mandag.
H. havkajak tirsdag

3) Ture
Tour de Thurø rundt
Fænø rundt
Thurø rundt
Tour de Gudenå
Derudover arrangeres der rigtig mange ture både i havkajak og turkajak
Hvor facebook bliver brugt flittigt til at få ture op og stå, dejligt hvor der også bliver
taget hånd om de nye

4) Prøv en kajak/arrangementer
OUH i august
5) Det sociale liv i klubben
A. Handicaproning
B. Cirkeltræning
C. Sok hver mandag
D: Spisning onsdag vinter
C. Tour de Thurø social klubtur med spisning bagefter
E. Julefrokost
F. Nytårstur den 31/12 med kransekage og kaffe bagefter

G. Medlemsmøde 15/1-20

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.
A. Rengøringhold (Sok)
B. Ungdomtræner (Henrik, rikke. katrine, kim skivild, sjanne skivild)
C. Kajakkursusinstruktøere + svømmehal
D. Styre Regattabygning (udlejning) (Jacob)
E. Hjemmesiden (Eva Hauge)
F. Polo afdelingen stævner sponsorater til polo
G. Hvores almuligmand kaj (reperation af kajakker + Div ting i klubben)
H. Tidtagning handicap (kaj, Hanne)
I. Vaske håndklæder og viskestykker (sok)
Klubben vil i år være vært ved en sommerfest for dem som gør en indsats for klubben, man
mødes i klubben kl 15.00 til hygge og sener er klubben vært med noget grill mad datoen 16/520
7)

Lidt af hvert
A. Arbejdsdag+standerhejsning 18/4-20
B. Frivillig Hyggedag 16/5-20 opslag og tilmelding kommer sener
C. Handicap bro Projekt SOK
D. Indkøb gasgrill
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