Formands beretning ved GF november 2014
Er man blevet gammel, når det synes som ganske kort tid siden at vi sidst sad her? og når jeg så kikker
rundt, er det faktisk utroligt at mine herlige klubkammerater kan vedblive at være smukkere, klogere,
stærkere og mere vind’ende år for år. Måske skal vi bruge det foryngende som reklame til at trække nye
medlemmer til. Vores klub er virkelig en dame i sin bedste alder, hvor de nye generationer sætter større
og større aftryk, men hvor det stadig er vores gamle kendinge og fine rutiner som gør klubben til det
trygge gode sted at komme, selv en regnfuld småblæsende kold dag. Vi er jo begunstiget med den
fantastiske Esrum Sø, som er stor nok til at alle andre en Katja, Poul og Kristian, synes at vi er ude i en
laaang-tur hvis hele søen skal besigtiges. Samtidig kan søen give både bølgeudfordringer og skov-læ til
hyggeture og landsholdstræning. Når søen så er ren nok til at Niels og Jane kan være ude og vende bunden
i vejret året rundt, så har vi faktisk ikke meget at klage over. Det er klart at nogen stadig mener det
hjælper at brokke sig over onsdagsbølger, men al erfaring viser at den slags bølger konsekvent lægger sig
minutterne efter 19:45, og absolut ikke før, lige meget hvor meget brok og piveri der udgydes. Så lad os
tage ved lære af altid-glade-Flora, Tag udfordringerne med et smil og en sang, og måske et koldt dyp
efter.
Jeg har nogle opfølgninger fra sidste års GF. Der snakkede vi nemlig om at få etablere mere lys på vejen
om til omklædningen. Michael og Henrik S var mænd for at skabe lys over land, til glæde for især alle
vinteraktive. Det er naturligvis konstant vedligeholdelse på et så stort domicil som vores, så det er til
virkelig stort glæde for alle, når vi har nogen som orker at skifte en lys-sensor / pærer eller dør-batteri,
for en forening som vores fungere kun godt når mange har lyst til at gøre en lille smule for fællesskabet.
Når vi skal forklare til andre hvad der gør en forening speciel og funktionsdygtig, så er det som jég
vægter, kombinationen af rummelighed og så glæden ved at gøre noget for andre. I en meget kommerciel
virkelighed kan det synes mærkeligt, men jeg synes faktisk i ramme alvor, at det som giver mig energi er
at opleve hvordan min hjælp er til stor glæde for andre. Heldigvis er vi mange her som yder.
Sidste år lovede bestyrelsen at skaffe nye redningsveste, og Lene fik lokket Trygfonden til at hjælpe os
med den post, så deltagere i årets standerstrygning kunne bevidne at vi fik overdraget nye fine farverige
veste. Et samtalepunkt igennem 1½ år har været en ny K4, og Uwe har efter mange krumspring fået fingre
i en smuk smal kapK4, der har fået plads øverst i privatbådskuret. Den gamle træ-K4 skal repareres, og vil
til foråret midlertidig blive flyttet på loftet i det lange bådskur. Forhåbentlig finder vi nogen der tør
kaste sig ud i at ordne dens skade på skroget.
Sidste år havde vi jo en kedelig forsikringsskade som vi ikke fik dækket, og nu kan vi endelig forsikre alle
om at der er etableret tilstrækkelig forsikring hvis ulykken skulle ske igen. I den forbindelse har vi
gennemgået bådparken, og revurderet den samlede værdi – som har rykket sig noget efter de sidste års
opgradering af materiellet. Derfor vil vi i budgettet se betydelig øget udgift til forsikring, men til
gengæld skulle vi så være dækket ind hvis uforudsete hændelser sker. Specielt vores aktive
landsholdsroere og deres forældre tilbringer jo en del tid med transport til og fra Bagsværd sø og diverse

konkurrence steder, så både de og alle os som ”blot” skal på klubtur med kajakker til andet ro-vand, kan nu
vide sig sikre på at ulykker er dækket. Klubtur er dog kodeordet, hvis ikke ens egen husstandsforsikring
skal stå for skud.
Klubture har der været masser af i 2014. Jakob Dan har organiseret at mange medlemmer er tilmeldt
konkurrencer fra Tryggevælde til Dalsland og fra koldt vinterræs til Strand-parken på Amager i
sommerhede. Det har resulteret i flotte placeringer og i mange medaljer og kkes-roere på sejrsskamler i
hele landet – har vi nogen som vil vedligeholde en wall of fame med løbsresultater, så er jeg taknemmelig,
da antallet af medaljer overstiger mit overblik. Derudover har jeg ikke tal på hvor mange gange jeg har
set spændende ture annonceret af folk som Miguel, Kasper, Gorm og Bjarne. Det lyder altid super
hyggeligt når de på forum reklamerer for en smuttur til Møn, skærgården eller nordkysten, og jeg håber
at ikke alle er så magelige og dovne som mig, men faktisk lader sig lokke med ud på oplevelser og eventyr. I
år fik vi også en pænt stor delegation af sted til Tour de Gudenå – i nyt design, og det nye koncept kan
anbefales! Så hold jer ikke tilbage, når vi i september 2015 igen skal til det midt jyske, og når andre løb og
ture annonceres, for vi har plads til mange flere deltagere, både til havkajakture og til konkurrencer. Vi
har i tidligere år været bedre til også at organisere ture for tur-både, men tilstrømningen har ikke været
super i år. Måske kan nogle havkajak-light ture på én dag i roligt farvand lokke flere med også i stabile
turbåde, og åbne øjnene for de muligheder vi har til at se andet vand. Jo flere aktive roere vi har, jo
gladere er jeg – så er det sådan set ligegyldigt hvilke fartøj man benytter, bare oplevelsen er god. Og der
er altså masser af gode oplevelser hvis man investerer lidt tid.
Trænergruppen for børne-/ungdomsroerne synes jeg fortjener stor ros for deres vedholdenhed, energi og
overskud. Det seneste år har især Kirsten, Peter og Uwe (igen) taget en virkelig stor del af trækket med
at holde de mange træningsdage åbne, med at planlægge god styrkende og sjov træning og ikke mindst
med at se mod nye horisonter og udvikle nye koncepter for træning. For få år siden havde vi et lille
børnehold som var afsted enkelte gange årligt til PBC. Nu er vores børne- og ungdomsroere med som de
uundværlige kræfter på ungdomslandshold og på kraftcenteret, ligesom vores roere er ivrige
medaljetagere i alle klasser. I andre dele af foreningen kan vi have problemer med at få frivillige til at
stille op til 3 timers arbejde med broen 2 gange årligt, men ungdomstrænerne møder trofast op 4-5 gange
hver uge i årevis. Det er virkelig en stor og for klubben uundværlig indsats som I laver, og fra andre
klubber, fra kraftcenter og fra forbundet møder jeg stor respekt om jeres arbejde. Vi har gennem de
sidste år arbejdet på at få flere gennem de officielle EPP instruktør uddannelser, så ”fødekæden” også på
det punkt kan holdes ved lige. Det herlige ved at være instruktør er jo når man virkelig kan se at de
udøvende rykker sig, og med de mange nye børn og voksne vi har gennem instruktionsforløb, og med de
flotte præstationer som opnås, kan vi virkelig klappe hinanden på skuldrene og sige at det virker – samtidig
er det jo enormt vigtigt at vi har det sjovt samtidig.
Fastholdelse og udbygning af frivillige ”korpset” i klubben er naturligvis ofte til diskussion i bestyrelsen,
og vi vil faktisk gerne have GF’s input til nye måder at tiltrække frivillige. Klubben er begunstiget med en
meget aktiv bestyrelse, hvor fx Jacob organisere løbs tilmeldinger, Henrik er koordinator for bla de

halvårlige broskift og hvor Miguel har sørget for bådreparationer. Måske er vi bedre stillet med mere
formelle udvalg som er ansvarlige for dele af det frivillige arbejdet, eller måske skal kontingentet med
tiden sættes så meget op at vi kan ansætte personer til at varetage arbejdet. Jeg mener at så meget som
muligt skal laves med frivillige kræfter, men har stor forståelse for at nogle opgaver er så omfattende at
de enten kræver en virkelig stor gruppe mennesker for at blive løst, eller at vi betaler nogle en smule for
at ordne tilbagevendende sager. De ting som vi i øjeblikket betaler os fra er rengøring og græsslåning
(sammen med fællesudvalget), men dertil kommer fremover dele af bådvedligeholdet – da det
erfaringsmæssigt trækker virkelig store ressourcer, som vi ikke kan blive ved med at forvente lagt som
frivilligt arbejde. Samtidig vil vi gerne have struktureret det arbejde som allerede laves som fx
annoncering af ture, foredrag, festorganisering, vintergymnastik, ergometertræning, O-løbstræning,
teknikkurser i hav eller kap osv. Bestyrelsen vil, at vi også fremover kan tilbyde spændende oplevelser til
nye og gamle medlemmer i klubben, men vi kan også se at det ikke er nok med de tiltag som bestyrelsens
medlemmer orker at organisere. Derfor vil vi gerne have input og gode ideer hvis nogen brænder inde med
løsninger vi kan få gavn af.
Her i de mørke måneder blomstre arrangementer som ikke er så vand afhængige traditionelt op, og
Orienteringsløb er et af de tiltag hvor der faktisk er flere deltagere end vi har til de fleste
kajakkonkurrencer om sommeren. Mange andre klubber misunder os, vores mulighed for at bruge
svømmehallen søndage i vintermånederne (nb lukket fra midten af december), og her står det jo alle
medlemmer frit for at komme og træne såvel svømning som entring med det nye overtræk og
makkerhjælp, og så naturligvis vores efterhånden hæderkronede rullestue hvor grønlandsrullets teknik
kan forfines. Vi har dog også stadig masser af ro-aktive, der under hensyntagen til vejrlig og
vandtemperatur, får trænet fx søndage kl 10, deltager i vinterræs eller tager en hyggetur op til
sandporten og sætter kryds for gennemført ”isbjørn” (husk at slip en sten på Pouls –kommende-ø).
Specielle arrangementer som Lucia-tur, Nytårsroning og roning i forbindelse med Brunch annonceres på
hjemmesiden.
Og det bringer mig til også at sende en stor tak til Munk’sene som er vores ansigt både ind og ud ad, når
de jo nærmest er på i døgndrift for at holde rokortssystemet, hjemmesiden og bladet i luften. Det gør
min opgave fantastisk meget nemmere, at jeg ved at hele den side (som jeg ikke fatter meget af) altid
fungere og er i gode hænder.
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak til alle jer som er mødt op og som gider bruge tid på at
diskutere denne herlige forening med os. Vi i bestyrelsen har det så godt, at der igen er villighed til
genvalg på alle poster, men tager genre imod ris og ros samt input af enhver art.

	
  

