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Årsberetning 2018

Indledning

Nappedam Kajak

2017/18 har ligesom det foregående år været præget, at vi ”har gået på to ben.” Nemlig at vi har bygget
kajakhus og samtidig drevet klubben med stort set alle de kajakaktiviteter, der er blevet vores standard.
Vi har nu gennem to sæsoner holdt gejsten. Vi har bygget færdigt, og i øvrigt lavet de kajakting, vi gerne vil
have, der skal præge vores klub.
Fællesarrangementer
Vi startede 2018 med 3 gode fællesarrangementer, arrangeret af Jørgen Damgaard, med fællesspisning og
efterfølgende temaer:




Billedvisning og fortælling fra skønne kajakture
Dyr og fugle i vores lokale ro-vand m. John Simoni
Sikkerhed, Navigation og påklædning ved kajakroning om vinteren

Der var god tilslutning til arrangementerne og som altid, er der kun sagt rosende ord om dem.
Medlemmer
Vi er i år endt ud med at være 83 medlemmer. Vi havde egentlig budgetteret med 90, men dels var der en
del fra ventelisten, der takkede nej, og dels var der en række udmeldelser.
Vi lavede en indskrivningsdag, hvor kommende medlemmer skulle møde personligt op til indskrivning, og
denne dag erstattede den ”Introaften,” vi tidligere har holdt. Der var mange gode ting ved denne model
med en indskrivningsdag, og styregruppen har fastsat indskrivningsdag for 2019, 23/2. Der er tilstrækkeligt
med folk på venteliste til at gentage modellen. Vi er mere frit stillet end tidligere, da vi ikke længere har et
fast medlemsloft.
Svømmehal
Igen har vi haft to slags svømmehalsaktiviteter:
Tirsdagsrul- og leg: Giver sig selv og har fungeret rigtig godt med passende tilslutning
Weekendsvømmehal m. instruktører:
Svømmehalsinstruktørerne er en smule usikkre på interessen for weekendtiderne, og hvad medlemmerne
ønsker, der skal foregå. Der var ikke kæmpestor tilslutning i vinters, men vi har fastholdt at booke tider
alligevel, fordi det er så god en vinteraktivitet. Kom gerne med input.
Tiderne er lagt ud på hjemmesiden, i de snart velkendte skemaer.
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Kurser
Rulle: Ca. 10 deltagere i vinters i svømmehallen. Vi har dog besluttet, at der i år kun bliver én formiddag
med intro til rul, og så må man selv arbejde videre med det.
Årsprøver: Dem er der ikke så meget at sige om, langt de fleste tager det som en selvfølge og har
gennemført deres årsprøve. Vi har en god kultur omkring årsprøverne.
Boost: Nyt kursus, udsprang af en evaluering med forrige års nye medlemmer afholdt vi et såkaldt Boostdin-sæson-i-gang kursus. Der deltog både nye og gamle medlemmer, og kan sagtens tåle gentagelse i næste
sæsonstart.
Frironing: To hold, men ellers samme koncept og indhold, som jo følger DGI’s retningslinjer.
Turledere: Vi har haft 5 medlemmer på turlederkursus - turledermodul, som indgår i DGI’s
havkajakinstruktøruddannelse (Lise W., Lone K., Hans B., Frederik Steengaard, Henrik Nordentoft)
Havkajakinstruktør 1: Hanne V. er færdig, Frederik mangler ét modul (således har vi snart 6
havkajakinstruktører)
Teknik 2 til Havkajakinstruktør 2: Afholdt i NK med 4 deltagere (Michael, Birger, Flemming, AM)
Livreddere: Frederik, Jens, Hans Henrik, Mogens, Peter, Jes, Flemming - ny bassinprøve 15/1, sig til hvis man
er interesseret.
Fridykning for kajakroere: Med Anne Marie Dahler, nyt initiativ, Helle Emsvang primus motor, det er
absolut værd at gentage.
Vi har ikke haft medlemmer på klubinstruktørkursus i år, og det planlagte ror 2 blev aflyst pga. manglende
tilslutning.
Roaftener
Vi har logget 12548 km samlet. Det er pænt, og der er et par tusinde km mere end sidste år. Sommeren gør
nok sit til det, og der er roet både på klubture, på klubaftener og på private ture.
Vi har haft turledere på frem til 1/7, og det er mit indtryk, at der har været størst tilslutning til ro-aftenerne
i for-sæsonen og sommeren over, knap så stor fra august. Vi havde lagt op til de nye medlemmer, at opstart
i en kajakklub er noget man skal prioritere, for at komme godt i gang og blive en del af klubben, og vi har
også set mange af de nye medlemmer, især først på sæsonen.
Grej
Der er i år købt en lille trailer - et ønske der har ligget i flere år. Den er blevet indviet til flere ture, og jeg har
kun hørt tilfredshed med den.
Vores kajakflåde er uændret, dvs. vi har ikke købt eller udskiftet kajakker. I stedet er der repareret på de
gamle, og det er helt i følge planen, at det skulle være sådan også i år. Alt vores øvrige grej blev fra
sæsonstart flyttet fra tørreskuret over i det nye hus, og man kan næsten glemme, hvordan det var før. Det
er meget nemt og godt nu. Der ligger nok stadig lidt arbejde i at få indretningen helt på plads, så det bliver
så optimalt som muligt - men det er jo det sjove.
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Opbevaring af private kajakker
Vi vedtog sidste år nogle kriterier for at have sin private kajak opbevaret i kajakhallen, og det skulle
evalueres efter et år. Der er ikke så meget at evaluere. Der er stadig 5 ledige pladser i huset, og yderligere
10 sommerpladser i mastecontaineren, hvis der skulle blive run på. Så problematikken om at løbe tør for
pladser eller at skulle omfordele selve hyldepladserne har ikke været aktuelt.
Ture
Vi har gennemført et pænt antal ture, alle med sikker tilslutning og god stemning i bedste Nappedam-stil :







Nytårstur, gennem is og frost,
Lokal overnatningstur, til Spejderpladsen
Lillebælt i Kr. Himmelfartsdagene
Mors rundt, sommertur
Mariager fjord, også sommertur,
Silkeborg, den traditionsrige, det må betragtes som en svipser, at den blev aflyst sidste år.

Jubilæumsfest
Vi havde en god andel i Havnens 50 års jubilæumsfest i juni måned. Vi fik ved den lejlighed indviet
kajakhallen og den nye flydebro, og det var en meget vellykket dag. Der var stort fremmøde af
kajakmedlemmer, masser af aktiviteter og glade mennesker, og nogle af os prøvede at være til fest i teltet
sammen med Bådfolket.
Byggeri
Vi indviede altså huset selvom der stadig mangler de sidste ting bl.a. omkring toiletter/gangarealet.
Så vi kommer ikke udenom, at vi skal have flere byggedage i kalenderen, der blev lagt nye datoer ud i går.
Men vi kan kun være tilfredse og stolte. Det er blevet så godt, og med de sidste ting bliver det endnu bedre.
Der er yderligere lagt planer om en renovering af selve klubhuset. Hanne V. har sammen med
Jolleafdelingen lavet en plan over fornyelse af køkken og møbler samt maling. Jolleafdelingen har påtaget
sig at lave arbejdet.
Samarbejde
Det leder mig hen til at sige noget om samarbejde.
Havnen
Der er foregået et vigtigt og godt samarbejde i byggeudvalget, på planlægningsniveau. Nogle af havnens
folk har også deltaget i selve arbejdet: Meget af det grove på udearealerne, murer- og elektrikerarbejde,
vvs arbejde, broen er lavet af havnefolk. Det at lave noget konkret arbejde sammen gør, at man ”rykker
sammen” og bliver en enhed.
Så vi kan godt skrive under på at frivilligt arbejde rummer langt mere, end bare at få noget fra hånden.

Side 4
Det gælder i høj grad også internt i klubben. Noget, der selvfølgelig mærkes mest, at dem der kommer
mest.
Jolle
Jolleafdelingen har stået lidt på sidelinjen under byggeriet, men går nu i gang med deres rum og vil stå for
renovering af klubhuset. Vi har hele tiden haft et godt samarbejde med jolleafdelingen omkring deling af
faciliteterne. De har fået en ny bestyrelse, som allerede har taget initiativ til et samarbejdsmøde.
Ungdomsskolen
Der er et par ender mere at spinde over samarbejde. I denne sæson har Syddjurs Ungdomsskole haft
adgang til at bruge havnen. De har haft kajakker og SUP boards stående, de har overtaget tørreskuret, og
de har adgang til klubhus og omklædningsrum. De har haft 20-30 dagsarrangementer for kommunens 8.10. klasser, og det har ikke givet anledning til problemer. Meningen, at aftalen skal fortsætte.
Vinterbadeklub
Så er der vores nyeste naboer, vinterbadeklubben, hvor det bliver spændende at se, hvordan det udvikler
sig. Pt. har vi givet dem en gave til deres indvielse i lørdags og budt dem velkommen på havnen og sagt, at
vi gerne vil være gode naboer.
Samarbejde m. kajakklubber
Vi har et velfungerende samarbejde med Rodskov havkajak og Mols IF omkring svømmehallen, hvor vi deles
om de kajakker, der ligger derovre - det fungerer helt gnidningsfrit. Vi kunne, hvis vi ville, sagtens lave
udvalgte aktiviteter sammen.
Og som noget nyt, samarbejdsmæssigt, er vi af Kaløvig Kajakklub inviteret med i deres plan om en tur til
Østgrønland i sommeren 2019. Det vender jeg tilbage til senere i aften. Det jeg vil sige om det nu er, at vi
både som klub og som enkeltpersoner kan have glæde af at kende andre kajakfolk end os selv og få
inspiration andre steder fra.
Om klubben
Jeg vil slutte af med at sige noget om klubben.
Jeg forvildede mig ind på vores referatside og læste den første årsberetning, som Birger holdt i 2011.
Det er tankevækkende, hvilke ting, der dengang fyldte, dengang klubben skulle løbes i gang, sammenlignet
med de ting, vi arbejder med nu og kan ridse op i årsberetningen nu.
Jeg synes, vi er kommet langt, vi har grundlæggende en god og velorganiseret klub med en god klubkultur.
Det er lykkes at udvikle vores aktiviteter, vores struktur og organisering, vores kompetencer, vores
faciliteter - og holde fast i en hyggelig, rummelig og anderkendende klubkultur.
Den vigtigste grund til det - det er jer, det er alle vores aktive medlemmer. Det er f.eks. sigende, at bedst
som man tror, at i dag kommer der ingen, så er der pludselig 30 til en arbejdsdag.
Jeg synes, vi skal bruge det her til at være tilfredse, men ikke til at hvile på laurbærrene og gå i stå som klub.
Der er masser af områder, der kan udvikles, og måske er det endda vigtigt at være opmærksom på det,
fordi vi er blevet så veletablerede, at vi kan komme til at køre på rutiner.
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Jeg slutter min formandsperiode med dette årsmøde - efter 6 år. Det er ikke fordi, jeg stopper med at være
aktiv hernede eller stopper med at ro kajak. Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet, for udfordringerne, for
tilliden, for opbakningen. Det har været sjovt og spændende.
Tak for endnu en god sæson i Nappedam Kajak

