Beretning til generalforsamling den 8. februar 2011.
Så er der næsten gået et år siden sidste generalforsamling og det er tid at gøre status over året der er
gået.
De sidste måneder har været noget stille i kajakregi, det er jo dels pga. af vejret - og det kan vi jo
ikke gøre meget ved, - for det andet har vi ikke haft noget fast klublokale at være i, da huset i
Østergade, som vi havde til rådighed skulle tømmes og sælges. Der var ikke mulighed for noget
andet, så alternativet var skolens lokaler, klublokaler ved mariagerhallen eller spejder huset og der
holdt vi i januar en filmaften med en dejlig tur til Canada og et alternativt rullekursus i nogle lækre
luftige lokaler, som vi kan låne/leje igen. Og så har der været aktivitet i svømmehallen, med øvelser
og leg i kajak, rul, redning og teknik.
Det var lidt om nogle fattige kajakoplevelser her i vinterhalvåret.
Men tilbage til status:
Vi har pt. 134 medlemmer.
Og der er blevet 15 friroet: 7 på forårsholdet og 8 på eftersommerholdet.
Der er 2 nye instruktører i klubben – Klaus og Mette
Der er indkøbt 2 nye kajakker og 2 éren er udskiftet med en nyere model,
vi har nu 1 børnekajak, 1 2ér, 1 glasfiber Romany og 7 Vally kajakker af forskellig størrelser og 2
Baffin.
Så vores intention om at have forskellige typer kajakker er opfyldt.
For at have mulighed for at prøve andre kajaktyper, stiller mange medlemmer deres kajak til
rådighed for en prøvetur, selvfølgelig efter aftale.
Der er indført et nyt kajakreservationssystem, som skulle være mere brugervenligt og overskueligt
end det gamle.
Vi har 4 containere udfyldt med private kajakker og 1 med klubkajakker, 1 klubcontainer til møder
og omklædning. Det er planen at der indkøbes en container mere til private kajakker. Der er trangt i
klubkajak-containeren med alt udstyret i.
Vi har lige fået ca. 12.000 kr. fra Tryg fonden til indkøb af sikkerhedsudstyr bl.a. til køb af 2
gruppeshelters– Tak til Torben Amby for indsatsen med at søge.
Ved denne gennemgang er jeg kommet til problematikken – ønsket om en permanent plads til nyt
klubhus?
Vi har en sund økonomi styret med hård hånd af Torben, med henlæggelser til nyt klubhus.
I bestyrelsen havde vi i foråret et møde med en repræsentant for fritids- og kulturforvaltningen, der
kom med gode råd og i juni var vi til et møde i sejlklubben med repræsentanter for sejlklubben, en
fra teknik og plan afdelingen og Fritids- og kulturforvaltningen for at afklare hvor en evt. permanent
plads kunne være. Det gav dog intet resultat og i august blev der afsendt et brev til de relevante
politiske udvalgsformænd for at præsentere vores problem, og give nye forslag til placering. Det har
ind til nu kun givet det resultat at de har modtaget brevet og vil se på sagen med forvaltningen!!
Det er ikke sket endnu!
Der har været mange forskellige aktiviteter i klubben og vi har endnu engang udvidet vores rovand
med turen til den svenske skærgård i Kr. Himmelfartsferien med rekordstort antal deltagere 15 og 2
fra anden klub.
Vi fik en fin pladsering på Tjørns campingplads lige ud til vandet og med udsigt til Tjørnbroen. Der
blev roet i forskellige grupper og turen gav god erfaring med at være mange og ro i indre skærgård.
Alt i alt en rigtig god oplevelse, der godt kan gentages.

Der har også været traditionelle arrangementer, som åbent hus, torsdagsroning, fødselsdag og
Fjordens dag, ved siden af de privat udbudte ture i og udenfor fjorden. Vores traditionelle
weekendtur blev aflyst pga. vejret 11-12 m sek. og dels pga. for lidt tilmeldte. De for få tilmeldte
kan have grund i at sverigesturen var tæt på, så måske skal de 2 arrangementer fordeles med større
afstand.
Den berømte og måske snart berygtede Løvfaldstur forløb med høje bølger, lidt dramatik, ufrivillig
vandgang og redninger. En meget lærerig tur, der som sædvanligt sluttede i Rønde med pizza og
gennemgang af dagens begivenheder.
I sommers var der et lille hold ungdomsroere på 5-6 medlemmer fra 11 – 16 år, der udfoldede sig
om tirsdagen sammen med Klaus og mig.
Der har været stor tilslutning til torsdagsroningen, for det meste ikke under 10 roere.
Lørdagsroning fra oktober var ikke for god men det må være pga. vejret.
Sct. Hans grill-hygge ved kajakklubben med efterfølgende kajaktur til det officielle Sct. Hans bål på
det grønne areal.
Der var ikke mange til Fjordens Dag og kajakklubbens fødselsdag, så det må overvejes om det skal
holdes i fremtiden, dog mener jeg det er godt at vise ”ansigt” i forbindelse med andre
fjordarrangementer, for at gøre folk bekendt med at vi er til.
Jeg synes der er et godt fællesskab i klubben med de arrangementer der er udbudt og den tilslutning
der er, ligeledes har jeg indtryk af at de individuelle også trives da det er let at komme til sin kajak
fra vores placering ved fjorden.
Der er muligheder for at deltage i andre arrangementer som DGI- festivalen i Hobro sidst i juni,
hvor vi deltager og Gudenå Explorer og andre DGI arrangementer i Østjylland ( her har vi måske
ikke været for gode til at synliggøre hvilke tilbud der findes)
Jeg vil gerne rette et stort tak til de medlemmer, der har udført et frivilligt arbejde i klubben med at
være instruktører, hjælpeinstruktører, vedligeholdelse og forårs rengøre i containere, holde broen
isfri –Lars - i vinter og hvad der ellers har været. En klub kan ikke fungere uden den frivillighed og
arbejde. Det må meget gerne være en indsats alle med mulighed for det deltager i. Samtidig er det
faktisk både sjovt og hyggeligt.
Fremtidens opgaver er bl.a. en permanent placering af klubhus.
Arrangement af både traditionelle aktiviteter samt nye.
At medlemmerne udbyder ture de har lyst til, og som flere kan deltage i.
Indretning af evt. ny kajakcontainer
Og en masse dejlige ture på vandet både i og uden for fjorden og måske i udlandet – Norge måske?

