
Formandens beretning ved generalforsamlingen onsdag den 1.
september 2021
Aller først byde velkommen

Fortælle om tiden der gået fra foråret 2020 hvor coronaen sætter ind og til
i dag.
nedlukning foråret 2020 (vi når lige at holde generalforsamlig) hvor der
åbnes igen den 9 juni hvor vi så starter op med at køre 3 havkajak og 1 tur
kajak hold + 1 i august september vi når også at komme i gang med handicap
efteråret starter godt men så begynder det at gå galt igen og vi ender med
en total nedlukning igen inden udgangen af året desuden har alle stævner og
div være lukket i 2020.
2021 starter også med en nedlukning som rækker helt hen marts/april hvor
kun det udendørs må bruges det resultere også i at vi må udsætte vores
generalforsamling. I april begynder man så småt at åbne for det indedørs
men med mange restiktioner antal personer /coronapas osv.
Det udendørs åbnes der for så mange at der begynder at komme lidt stævner i
foråret og det ender med at vi også kan gennemføre vores kurser inden
sommerferien 3 havkajak og 1 turkajak tilslutningen til kurser er stor og
der køres 1 hold havkajak i august.
efter 1 juni begynder der også at komme rigtig gang i de sportslige
aktiviteter stævner, samlinger i DKF.
Roet km i 2019 Ca 63000 / roet km i 2020 ca 61000 km

Odense kajakklubs bygninger og faciliteter
maling af bådeskur arbejdslørdag
Ny Varmvandbeholder
renovering af udendørslys
indvendig lys bådeskur
Ny rampe til flydebro
Handicapbroen Bøjle er lavet og færdiggjort på bro arbejdslørdag
Ny pæle skal slås i på den lave flydebro skal gøres inden vinter
Renovering af baderum tilbud (måske i vinteren lød opfriskning af baderumme)

Ny Klubmatariale
6 stk havkajakker
10 pagajer havkajak
4 pagajer børne ungdom
1 to kapkajak børne ungdom
2 stk 1 kapkajak børn ungdom
Telt

Sportslige aktiviteter
Der er kommet gang i de forskellige stævner igen og både ungdom og voksen har allerede været ude.



Handdicap
Pardisløbet
Fænø rundt
Sorø marthon med nogle flotte 1 og 2 pladser
Tour de Thurø
DM/NM marthon silkeborg (Annemette blev danmarks mester i sin klasse)
Thurø rundt (stævne)
DM sprint

Kommende sportslige aktiviteter
Tour de gudenå
Der afholdes åben fynske mesterskaber for unge den 12 september. Anja står for dette

Arrangementer
OUH var traditionsen tro ude ved os den 14 august med ca 25 personer
Arbejdslørdag ca 25 var mødt op

Aktiviteter i klubben vinteren over
A. Sok hver mandag
B. Cirkeltræning mandag
C. Spisning onsdag aften klubaften
D. Jule frokost
E. Nytårstur.
F. svømmehal hold øjr med facebook og hjemmeside
G. Havkajak/turkajak tirsdag

Frivilligt arbejde i klubben

A. Rengøringhold (Sok)

B. Ungdomtræner (Henrik, rikke. , 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).

En stor tak til alle dem der får tingene til at løbe rundt i odense kajakklub og gør at vi har en god og
aktiv kajakklub.

Formand
Stellan Rasmussen


