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Årsberetning 2017
Indledning

Nappedam Kajak

Da vi sad til årsmødet sidste år, var byggeriet forholdsvis nystartet, og da sluttede jeg af med at sige at:
Vi stod over for et år, der ville bringe noget nyt, i og med, at kajakhuset jo gerne skulle blive færdigt og
tages i brug i 2017. Det ville kræve noget ekstra af os både at bygge og samtidig drive klubben.
Det var den daværende styregruppes oplæg, at vi skulle holde fast i at lave nogenlunde de ting, vi plejer, så
vores kajakkalender også i 2017 kom til at se spændende ud.
Sidste år spandt jeg nogle ender om Frivilligt arbejde, som der bliver talt og skrevet meget om rundt
omkring os. Jeg havde erfaret på nogle DGI-møder, at frivilligt arbejde tit bliver forstået som ”noget, nogen
gør for andre.”
Frivilligt arbejde i denne her klub er snarere ”noget vi gør sammen,” og det har vi i 2017 sat en tyk streg
under.
Byggeriet
Vi har på 14 måneder, ved frivilligt arbejde, bygget et hus.
Af de 85 medlemmer, vi er, kan jeg tælle ca. 60, der har været her på et eller andet tidspunkt.
Af de ca. 60 medlemmer er der nogle der har været her rigtig meget, nogle næsten hver gang, og en større
gruppe, der har været kernen i byggeriet. Uden kernen havde det overhovedet ikke været muligt og uden
alle de andre hænder havde det heller ikke været muligt. Så hver eneste time der er lagt, uanset om man
har lagt mange eller færre, er forudsætning for at vi er kommet så langt.
Ud over, at vi har fået et hus, har vi også styrket vores klub ved at indgå i et stærkt arbejdsfællesskab. Vi har
vist udadtil, hvad vi kan, og vi har selv at mærket glæden ved at lave dette arbejde sammen.
Der mangler stadig en del inden vi er helt færdige. Flemming har lovet, at han i vores debat senere vil ridse
de næste etaper op, så vi kan få snakket om det videre forløb i byggeriet.

(billeder fra byggeriet)
De her billeder viser rigtig godt, hvad en god portion af vores energi er brugt til i 2017 - det var ”det ene
ben.”
”Det andet ben” er så vores almindelige kajakaktiviteter - og her kan vi mønstre en kalender, der er pænt
fyldt med aktiviteter.
Jeg kan starte med at afsløre, at vi har logget 10645 km. Det er omtrent det samme som 2016. Vi har
tidligere ligget højere, max. har været knap 14000 km.

Side 2
Nytårstur
Nytårsturen er for længst blevet en tradition, og i 2017 adskilte den sig ved, at vi var mange på vandet. En
dejlig måde at hilse hinanden godt nytår og en god start på vinterroning, hvis det er noget, man gerne vil i
gang med. Vi var omkring 20 på Faunetræspladsen, hvoraf 13 var i kajak.
Vinterroning
Vi har også i 2017 ladet vinterroningen være op til den enkelte, og nogle af os har været på vandet i de
kolde måneder. Det har været en beslutning, at roudvalget ikke som sådan har organiseret vinterroning.
Heller ikke vinterdåb, vinterredninger o.lign., som der blev talt om på sidste årsmøde.
Svømmehal
Til gengæld har der været organiserede aktiviteter i svømmehallen. Vi har i 2017 haft egne livreddere på
kanten, for andet år.
Rullekursus 10 deltagere - hvor de fleste i år fik gang i deres rul.
Øvrige weekender - hvor der primært er blevet øvet redninger.
Torsdagsrul - hvor der ikke er instruktion og hvor der primært er leget med rul.
Fremmødet har været fint. Svømmehalsprogrammet er planlagt for 2018 og ligger i kalenderen og med
tilmelding på forsiden.

Vinterarrangementer
Vi har afholdt to fællesarrangementer. Vi plejer at have flere, men dét er jeg sikker på hænger sammen
med byggeriH ”hellere lidt men godt.” Vi havde et supergodt foredrag med Rune Mikkelsen, der havde roet
Danmark rundt, og en superhyggelig fællesspisning.
Endvidere en tur ind til Alarmcentralen, spændende tur.
Kurser
Bassinprøve: Helle Emsvang, Mogens Just, Frederik Stengaard, Jens Lyngø, Ole Madsen er p.t. vores
livreddere i svømmehallen.
Vi har i år afholdt vores eget førstehjælpskursus. Det hænger sammen med at der er kommet nye
retningslinjer for førstehjælpskurser. Det betyder, at hele roudvalget har fået et førstehjælpskursus, og det
dækker det ene modul af havkajakinstruktøruddannelsen. Det skal fornys hvert 2. år, så deltagerne har et
år til bage med gyldigt førstehjælpsbevis.
Rullekursus, jf.
Frironingskursus for 11 nye medlemmer, der blev friroet og fejret med frironingsfest.
Ror 2 kursus med 9 deltagere.
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Klubinstruktører: Karin Liboriussen, Lise Weiss, Frederik Stengaard, Morten Waldstrøm, Hans Bloch er
uddannet i år.
Recertificering: Jesper Norup
Yderligere er Jens Lyngø færdig med sine moduler på havkajakinstruktøruddannelsen, Hanne Vittrup er i
gang og mangler kun ét modul.
Vi har holdt vores niveau mht. egne kurser/uddannelse og faktisk udvidet kursusaktiviteten med
førstehjælpskurset.
Bassinprøven er allerede på programmet i 2018 - 16. januar - og der er plads til flere livreddere. Så alle der
kunne tænke sig at tage bassinprøven og nogle livreddertjanser er yderst velkomne til at melde sig.

Gennemførte ture uden for eget farvand
Forårstur til Fur
Kr. Himmelfartstur Møn rundt
Bornholm
Samsø rundt
Mariager fjord
Aflyste ture
Lokale overnatningstur pga. voldsom vejrmelding
Silkeborgturen blev aflyst pga. for få tilmeldinger - Hans og Ester havde ellers taget over mht. at stå for
turen.
Heller ikke i år haft Sverigestur. Den har ikke været på klubprogrammet i to år, men jeg nævner den, fordi
det er en tur der bliver efterspurgt.
Roaftener
Allerførst skal siges, at vi har haft mange dejlige roaftener. Nogle rolige, nogle blæsende, nogle i sol, nogle i
regn, nogle i lys, nogle i mørke - fælles for dem har været god stemning, skøn roning, godt selskab, ja, alt
dét der gør, at vi ror kajak.
Vi har for 3. år kørt med dén struktur, at aftenen har en turleder, der står for turen, men at vi kan dele os,
så nogle efter ønske kan ro en lidt længere tur. Det har været med forskel, om vi har delt os, eller om feltet
er forblevet samlet.
Det har ind imellem set ud som om, der ikke har været så mange til klubroning - dog er der blevet roet
omtrent som i 2016, så måske passer det ikke, at der har været lavere fremmøde. Om vi har roet på en
anden måde, andre steder er svært at sige. En pulje kilometer kan dække over meget.
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Vi skal holde fast i, at roaftenerne er vores puls - det er dér, man skal kunne være sikker på at møde nogen
at ro med. De skal både udfylde noget socialt og noget romæssigt.
Vi skal ikke være blinde for at vi har forskellige behov - og derfor skal roaftenerne skrues sammen, så alle
synes, der er noget at komme efter. Vi har et fælles ansvar for at tage imod nye medlemmer og hjælpe nye
medlemmer i gang - også selvom, man ikke er med i roudvalget. Roudvalget stiller med turlederen, resten
er vi fælles om. Det kræver selvfølgelig, at de nye medlemmer møder op til roning.
Vi lavede i år som noget nyt en ”tutorordning,” hvor nye medlemmer fik tilknyttet et gammelt medlem. En
god idé, med en god intention. Vi ved ikke helt hvilken effekt det har haft, men kom gerne med input.
Vi plejer at have lidt debat om roaftenerne - kom endelig med dét, I evt. har senere, så roudvalget kan tage
det med i planlægningen for 2018.
Opbevaring af kajakker
Vi har taget den nye kajakhal i brug, og det har rent praktisk lettet vores roning at kajakkerne ligger lige i
vandkanten. I løbet af den næste tid, vil resten af grejet blive ordnet og flyttet, så alle vores ting er samlet i
det nye hus.
I den forbindelse er der kommet mange private kajakker herned. I har alle i via et par nyhedsbreve haft
mulighed for at ønske en plads. Der er 25 pladser til private kajakker, pt. er 20 ”delt ud.” Ud over de 25
pladser, kan vi i sommerperioden råde over højre side af containeren, dvs. 10 pladser yderligere. De 10
pladser skal så rømmes om vinteren.
Man kan godt forstille sig, at der bliver øget efterspørgsel, men jeg tror på, at vi får det til at fungere uden
sure miner. Indtil nu har det været nemt nok, men vi må tage det som det kommer. Styregruppen har valgt
at formulere kriterier for at kunne have sin kajak hernede. I har alle haft mulighed for at læse se det og
kommentere det, men vi går nærmere ind i det senere.
Medlemmer
Vi er 85 betalende medlemmer og har 25 på venteliste. Normalt er der et antal udmeldelser, sidste år kun
7, det laveste nogensinde. Vi ved ikke endnu, hvordan det kommer til at se ud for 2018. Men bestyrelsen
har godkendt, at vi kan tage flere ind og dermed øge medlemstallet. Det er en overvejelse og en debat
værd at øge medlemstallet i et eller andet omfang. Aktivitetsmæssigt kan det måske give noget godt at
blive lidt flere, det kræver også noget at tage imod flere.

Afslutning
Samlet kan siges, at vi står overfor endnu et år, der kræver noget ekstra i kraft af byggeriet. Vi kan til
gengæld se frem til at blive færdige i 2018 - sådan helt færdige.
Samarbejde med Bådlauget
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Bådelauget fejrer 50 års jubilæum d. 2/6 og her er det oplagt at byggeriet også skal fejres. Det er nok
realistisk at vi er helt færdige til den tid.
Så mon ikke vi én sæson til kan holde gejsten, få bygget færdig og i øvrigt lave de ting vi plejer?

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for en arbejdsom og rigtig god sæson.

Aktiviteter:
Svømmehal: Tilmelding på hjemmesiden
Bassinprøve: 16. januar 2018
Generalforsamling i Bådelauget: 22. november
Julefrokost: 25. november
50 års jubilæum i Bådelauget. 2. juni 2018

