Bestyrelsens beretning for sæson 2004
Fremlagt på generalforsamlingen d. 3. oktober 2004
Dette er så vores beretning om livet’s gang i KES i løbet af det sidste år.
Det er mig, som formand der oplæser denne beretning, men det meste er
skrevet af andre, særlig tak til William, Jørn, Jimmy, Søren og Malene.
Beretningen vil blive lagt på nettet, eller I kan få en kopi, spørg mig.
Handicap,

Kasper

Vi har i igen i år afviklet vores handicap turnering. Tidstagningen har
Jytte Nymark trofast stået for hjulpet af forskellige andre de få gange hun
har været forhindret. Bjarne Windsløv har stået for at beregne tider og
lave startlister. Bjarne har også været mester for de få ændringer i
reglerne vi har haft i år. Vi har stadig mulighed for at man kan ro 3 km i
stedet for 6, men få benytter sig af denne mulighed. Der har været mange
dage med spændende vejr, men også mange med helt fladt vand. I år har
vi været ca. 50 der har roet med. Det er muligvis et lille fald, men det kan
også skyldes at Bjarne og Jytte har ændret praksis mht. begynderne.
Senior konkurrencer, Kasper
Sidste år skrev vi: ”De voksne konkurrenceroeres deltagelse i løb og
stævner har i år været præget af et udbredt behov for at puste ud”. Det
har vist også blæst meget i år, og vi trænger klart til nogle der brænder
for konkurrencesiden af kajak sporten. Vi mangler nogle der vil tage sig
af denne del af klublivet. Men det er dog blevet til noget. Kim M. blev nr.
2 ved DM i maraton – i tur båd.
Klubture,

Kasper

Vi har i år haft vores traditionelle tur til Sverige, denne gang var vi dog
kun 4 der tog af sted. Det er sjovere hvis der er flere. Der er efterhånden
opstået en lille gruppe af havkajakroere i klubben, de har i år været på
en tur til Issefjorden i påsken, til Karlskrona i pinsen, og til søen
Möckeln midt i september. Jeg har været med på dem alle, og det har
været dejlige ture på hver sin måde. Malene forsøgte sig med at lave to
dagsture, men begge gange måtte vi aflyse af forskellige årsager.
Anlægget:
Efter de forrige års store anlægsprojekt, har det forløbne år været præget
af "konsolidering" på anlægsområdet. Der har været afholdt en enkelt

arbejdsdag, hvor det mest nødvendige blev udført, men ellers er det kun
småting der er sket.
Vi har i det forløbne år haft nogle problemer med hærværk og indbrud,
som bl.a. har betydet at vi har måttet investere i en værdiboks til vores
nøgler. Det betyder også, at vi nu er begyndt, at sætte penge af til at få et
elektronisk låsesystem, så vi bedre kan kontrollerer, hvem der har
adgang til hvad og hvem der kommer og går.
Ellers har det store problem i år været plads til både. Hvor vi tidligere år
har kunnet opfylde ønsker om bådplads inden for en rimelig tid, må vi på
nuværende tidspunkt erkende, at der er over 1 års ventetid på at få en
bådplads. Bestyrelsen har forsøgt at få skabe mere plads ved dels at
lægge krav om at bådene skal benyttes for at man kan bibeholde sin
plads, dels at lægge en afgift på dem, der har mere end 1 båd liggende.
Indtil videre har det ikke givet de store ændringer i pladssituationen. Så
nu er vi gået i de indledende faser omkring at få en dispensation til at
bygge et nyt bådehus. Der har været afholdt et indledende møde med
Hillerød Kommunes Teknisk Service, hvor mulighederne er blevet
gennemgået. Det bliver formentlig et lavt skur, dér hvor trailerne står i
dag, med plads til 56 enere og 1 firer. Så skulle vi kunne klare os lidt
igen.
Sidste års annoncerede udvidelse af motionsrummet har vi valgt at
prioritere lavere end dette, men det er fortsat på ønskesedlen. Der er
nogle der er mere interesseret i at bruge motionsrummet end i at ro
kajak, men vi mener det har et acceptabelt niveau.
Sidste del af sidste vintersæson havde vi en container opstillet ved
svømmehallen, hvor vores pologrej og det børneroerne brugte, var
opbevaret. Det fungerede rigtigt godt, og der er i fredags igen opstillet en
container dernede til denne vintersæson. Indtil videre har vi valgt at leje
den, men på sigt vil det være billigere at købe en, så hvis der er nogle der
får kendskab til et godt tilbud på en 20 fods container, er vi absolut
interesserede.
Vores forhold til vores bofælle, Hillerød Sejlklub, er fortsat godt, men
hviler stadig lidt meget på fundamentet, at det er os der får anlægget til
at fungere. Sejlklubben har ikke p.t. ressourcer til at gøre ret meget, men
med den brug de gør af anlægget må det nok indtil videre være sådan.
Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"
Som beskrevet i det sidste nummer af vores klubblad, Kanojak, er der
opstartet et pilotprojekt omkring en nationalpark i Nordsjælland, kaldet
"Kongernes Nordsjælland". Om det overhovedet bliver til noget, afgøres
tidligst om et års tid. Men hvis det bliver til noget, er der formentlig ingen
tvivl om, at Esrum Sø bliver en del af nationalparken. Vi er stærkt
involverede i pilotprojektet, for at sikre at der fortsat vil være forhåbentlig
endnu bedre forhold for kano- og kajakroning på søen.
Administrationen:
De administrative funktioner omkring medlemsregistrering, opkrævning
o.s.v. fungerer fortsat godt og bliver løbende udbygget som nye behov og

problemer opstår. Systemet betyder en væsentlig lettelse i dette arbejde.
Der er i den forbindelse sket en stramning af visse regler, bl.a. vedr.
kørselsgodtgørelse, så det mere klart fremgår hvad der dækkes, og hvad
der ikke dækkes.
Eksterne relationer:
Kajakklubben er fortsat repræsenteret i vores paraplyorganisationer.
Jørn Mathisen sidder i DIF's amtsudvalg, William sidder som kasserer i
Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og Jeppe sidder i bestyrelsen i
Københavns Kajak Kreds samt i DKF's miljøudvalg.
Og så lidt statistik:
Vi er pr. 30/9 378 medlemmer, og 93 har meldt sig ind i år.
23 % af vores medlemmer har meldt sig ind i år.
28 % af alle dem der nogensinde har været medlem af klubben, er det
stadig.
Medlemmerne har gennemsnitligt været medlem i 5,4 år.
Halveringstiden er 3-4 år. Dvs. efter 3 år har mistet 50%, efter 7 år 75%,
efter 11 år 87%.
Dem der har været med længst, er langt de mest aktive: Km mæssigt, til
løb, etc. Af de 24 medlemmer, der har været medlem længst (indmeldt
indtil 1990), deltog 25 % i TdG
Gennemsnitsalderen er 36 år. Halvdelen af medlemmerne er over 39 år.
Der er flest medlemmer mellem 10 og 18 år og mellem 35 og 48 år.
40 % af medlemmerne er kvinder, dette er en væsentlig stigning. Andelen
har i mange år ligget omkring 33 %.
85 % af medlemmerne kan vi sende e-mail til.
Ungdomstræning - Jørn
Sommerens dårlige vejr gjorde det svært at få polotræningen til at
fungere optimalt. DM turneringen var i år hovedsagelig henlagt til Fyn og
Jylland, så vi deltog kun i stævnet på Fisketorvet. De øvrige turneringer
ville koste næsten 4000 kr hver alene i transport. Vi er igen gået i
svømmehallen 1 okt. og har tilmeldt 2 juniorhold til Kbh. U18 Ligaen.
Kano: Vores 4 kanoroere Marc, Mads, Mathias og Mikkel fik ikke
chancen for at vinde DM kortbane C4. Vi var eneste tilmeldte klub.
Ærgerligt efter den indsats de havde ydet med henblik på netop DM. Vi
har deltaget i en række andre stævner og opnået fine resultater. Marc og
Mathias rykker nu op som seniorer, og Marc er klubbens første roer på
Kraftcenter København. Vi har lejet C4'eren næste sæson med, og med
lidt held kan vi stille med både en senior- og en junior C4'er 2005.
Kajak: Vi lagde kajaktræningen på tirsdage sammen med børneholdet for
at lette overgangen til ungdomsholdet for roerne, men det er ikke rigtig
lykkedes i år. Der kan være mange årsager, men jeg tror det dårlige vejr
har spillet en stor rolle. Regn og blæst motiverer ikke. Vi prøver igen til
næste år og håber at kunne fastholde drengene vinteren over vha.
kajakpolo.

Begynderinstruktion 2004, Malene Kamstrup
I begyndelsen af 2004 ringede jeg til de medlemmer, som har været på
instruktørkursus, og som jeg forestillede mig havde lyst til at være med
til instruktion af nye medlemmer i 2004. Det blev til, at Jan Lassen tog
ansvaret for et mandagshold i maj og juni, jeg tog et tilsvarende
torsdagshold i maj og juni, og William tog et weekend-hold i juni. I
august delte Jan og William endnu et hold. Der ud over hjalp en pæn lille
skare på ca. seks mennesker til.
Som noget nyt i år skrev vi på hjemmesiden hvad man skal gøre, hvis
man gerne vil lære at ro kajak. Der står hvordan man melder sig til, hvad
et kursus indeholder, hvad det koster, datoerne for kurserne, mm. Det
var godt, og de fleste tilmeldinger kom via mail direkte til mig. Det lettede
arbejdet noget.
Som sædvanlig sendte vi så et brev til alle, der gerne ville lære at ro
kajak. I brevet var et girokort, og først når klubben havde pengene, var
der reserveret en plads på holdet. Det er noget arbejde at holde styr på,
men det sikrer, at alle, der får en plads på holdet, stadig er interesseret.
Det sikrer også, at alle betaler.
Der er mange, der gerne vil lære at ro kajak. Der er dog ikke flere end vi
stort set kan tage i mod alle. Vi har ingen venteliste nu, men beder folk
om at ringe eller maile igen til februar eller marts.
Som noget nyt i år begyndte de to første hold i svømmehallen den 1. maj.
Der fik alle lov til at prøve at sidde i en kajak og ikke mindst prøve at
falde i dejlig varmt vand. Mange begyndere er nemlig bange for at de vil
sidde fast i båden, når den vælter. Det fungerede godt, og mange var
meget mere trykke den første dag på søen.
I lighed med de seneste år består et instruktionskursus af 6 gange med
instruktion samt en deltagelse i handicap og en afsluttende tur søen
rundt. For at blive frigivet skal begynderen have gennemført følgende:
•

Tømt borfyldt båd ved broen,

•

Bjerget borfyldt båd,

•

Tømt borfyldt båd på lavt vand,

•

Makkerhjælp

•

Svømmet 600 meter i søen

•

Roet 50 km i alt.

Hver instruktionsgang består af opvarminig, valg og klargøring af båd,
rotur, hvor der præsenteres at klappe, skodde, rostil, mm. Vi slutter
indendørs, hvor vi snakker om klubben, påklædning, og ikke mindst
spiser vi brød eller kage.
I 2004 har ca. 57 personer deltaget i begynderinstruktion. Det er ca. tyve
flere end de sidste år. Det skyldes, at vi i år havde op til 15 begyndere på
hvert hold og at vi havde et hold i august.
I år var der ikke noget kursus med videregående instruktion, og ingen
begyndere fra 2003 har spurgt efter det.
Konklusion
Instruktionen er tilfredsstillende idet der er deltagere nok, de er tilfredse
og klubben får mange nye medlemmer på denne måde. Desværre er der
stadig få, der har lyst til at tage ansvar for at instruere. Instruktionen
afhænger derfor af et lille antal personer, hvilket gør det sårbart for
klubben. Vi har derfor brug for nogle gode ideer til hvordan vi kan få flere
mennesker, der har lyst til at instruere.
Børneholdet, Jimmy & Søren
Den bedste start på sæsonen i de 8 år, som afdelingen har eksisteret, fik
vi i år. For første gang kunne vi starte sæsonen op med et godt stort hold
børneroere, der igennem vinteren var holdt til ilden igennem vores
aktiviteter i Hillerød svømmehal.
Vi afholdte i foråret et opstartskursus, hvor nye børneroere fik mulighed
for at prøve kajaksporten.
Kun få deltog, men til gengæld dukker der konstant nye interesserede
børn op, samtidig med at vores faste børn ofte har en kammerat med for
at prøve. Nogen bliver hængende, men denne form for indslusning i
klubben er meget forstyrrende på en almindelig træningsaften, hvilket vi
vil arbejde med i næste sæson.
Ellers vil jeg betegne denne sæson som en virkelig dejlig sæson, vi har
været 5 instruktører og ind i mellem mange hjælpende forældre. Børnene
har virket glade og fyldt med gå på mod.
Vi har kørt sæsonen igennem uden mærkbar sommerferie, men med
tilbud om roning hele sommeren, hvilket mange benyttede sig af.
Aktiviteter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknikmærke: Vi startede i vinters, og alle der deltog gennemførte
teknikmærket i bronze.
Flere af vores roere er oppe på 75 - 100 roet kilometer.
Vi har enkelte gange været op på 30 roere på vandet af gangen.
(inkl. voksne.)
Pondus Cup, har ikke været nogen succes, men vi fortsætter med
en lidt anden strategi.
Grill-aften, virkelig succes, hvor hver selv havde kød med, vi
sørgede for resten.
Klubmesterskaber, for første gang deltog mere end én. Klubmestre
blev henholdsvis for piger og drenge: Anna Liv og Julius LykJensen
Mølleå – tur: Turen blev aflyst på selve dagen pga. mangel på
tilmeldinger.
Turø tur, må betegnes som have været en rigtig god tur for dem,
som deltog.
Kageaftener: Med en helt udfyldt kageliste har vi kunne holde
kageaften hver tirsdag efter træning - muff.
Nat-tur: Nat-turen blev i år afholdt samme dag som
klubmesterskaberne og der deltog 8 børn og 3 instruktører.
2 opstarts dage for nye roere, forår og efterår.
Vi har fået 2 nye børnekajakker og 1 Toer kajak ”STORT TAK”.
Vi har fået nye træner-redningsveste og Rojakker.
Yngste deltager er 8 år og ældste er 16 år.
Vi er 4 instruktører og 1 hjælper.

Alt i alt en god sæson, pt. ved vi ikke om alle instruktører fortsætter, bl.a.
pga. arbejdsmæssige forehold. Vi må afvente og se, men er selvfølgelig
altid åbne overfor nye instruktører.
Vi takker bestyrelsen for godt samarbejde, samt stor tak til alle der
velvilligt har givet en hånd med på børneholdet, specielt når bølgerne gik
højt.
Dette var så beretningerne for 2004 sæsonen.

