Formands beretning ved GF februar 2018
Det er 15 måneder siden vi sidst havde GF, så der er sket meget siden da. Men vores
aktiviteter er også meget præget af de samme forholdsvis få personer som er aktive i
flere ting, og en ret stor gruppe som vi ikke rammer med de tilbudte aktiviteter ud over
den daglige roning på søen. Vi har 393 medlemmer, og i 2017 havde de 319 registreret
sig i rokort systemet, hvoraf 143 havde roet mere end 100km og broderparten af de i alt
71.207 km blev roet af kun 30 personer. Der er særlig succes i de aktiviteter som
forløber regelmæssigt i størstedelen af året, således er mandag-formiddags holdet
pænt besøgt, tirsdage hvor Uffe ror og instruere har også en god flok følgere og
onsdage med handikap og efterfølgende hygge er også et rigtig godt samlingspunkt.
Børneholdet har alle årene kørt med træninger på faste ugedage, og den kontinuitet har
givet et rigtig godt hold, som vi kan takke de trofaste instruktører for.
Vinteren 2016-2017 var der is på søen i februar, men denne vinter (2017-2018) har vi
indtil medio februar kun haft få dage med tyndt is langs kanterne, men nu skulle den
sibiriske kulde komme – broen kan dog blive djævelsk glat selv i let frost. De fleste
andre klubber har særlig krav til roere som er aktive på vandet om vinteren. Vi har indtil
videre valgt ikke at have et særligt vinter-regulativ. Alle som har forsøgt sig med
vinterbadning (mere eller mindre frivilligt), ved selvfølgelig at det kolde vand sætter
stærke begrænsning på kroppens reaktioner, så sikkerhed i form af tøjvalg og det at ro
flere sammen og selvfølgelig at ro meget kystnært er klart at anbefale.
O-løb er jo et alternativ til vinter-vand-aktivitet, og en status fra 2016-2017er at vi da
havde Marie L.J, Jakob Dan J., Stefan B, Michael N, Uwe L, J.Chr.N, Holger H, Preben O
og Flora&Signe samt Karoline&Mads med. Her i 2017-2018 har foreløbig deltaget Jakob
B, Stefan B, Jakob Dan J, J.Chr.N, Holger H, Michael N, Uwe&Mads, Mads&Karoline og
Maja&Kristoffer. Så vi holder et pænt men ikke prangende deltager antal på ca 12 fra
kkes.
Vinterræs status: I 2016-2017 havde vi Jakob Dan J, Karoline&Mads, Kim&Bjørn, Uwe,
Chr.O, Uffe, Matias, Anders&Frederik med. I 2017-2018 har foreløbig deltaget Mads
B.L., Uwe, Leif, Kim&Bjørn, Uffe, Kristoffer og Karoline. Neptun har meldt ud at de ikke

ønsker at stå for alle fremtidige vinterræs arrangementer, og det forhandles om hvem
der kan overtage og om turneringen kan deles. KKES har lagt billet ind på én årlig
vinterræs dag, mod at andre også melder sig.
Vi har rigtig god gavn af timerne i svømmehallen, hvor der både svømmes og det er en
luksus at vi kan have kajakker med ind så der kan rulles og laves redningsøvelser. Der er
flere børn som har haft succes med at rulle, så med den rette instruktion burde det
kunne lykkes. Polokajakholdet er også i svømmehallen om vinteren og er efterhånden en
fin lille gruppe som er aktive med spillet.
Introholdene fra 2017 var lidt udfordret vejrmæssigt, men blev til gengæld fortrolige
med redningsøvelserne. Vi havde igen en rigtig god instruktør gruppe og mange hjælpere.
Det er hurtigt blevet en tradition at lave en samlet frigivelsesdag hvor evnerne skal
bedømmes og hvor der er tid til at prøve lidt anderledes både. Klubben deltog i Hillerød
slotssøfest, og for at samle op på interesserede derfra lavede Malene H og Kasper et
efterårshold, så vi har fået dejlig mange nye roere ind i klubben. Vi må gøre alt hvad vi
kan for at fastholde de nye.
Marianne og Mette afholdt endnu en gang Havkajakkursus og endnu engang lykkedes det
at få skaffet både til alle tilmeldte. Vi har efterhånden mange som supplerer turbådene
med havkajak, og bestyrelsen har diskuteret om det udendørs gamle kano-stativ kan
reformeres til et havkajakstativ. Dette vil dog kræve nogen ombygning, design af
låsemekanisme, og det vil såfremt der er efterspørgsel efter et sådan være en opgave
for en arbejdsweekend.
Børne instruktørerne har som altid en rigtig fyldt kalender, med træning mange
hverdage og også mange weekender i sommerens løb som afsættes til konkurrencer.
Kæmpe cadeau til instruktørerne for deres vedholdenhed, tålmodighed og gode humør.
Og også for at de inddrager de unge roere som hjælpetrænere, så næste generation kan
læres godt op. Børneturen gik ret overraskende til Lagan (var det mon 117ende år i
træk), for man skal ikke lave om på gode traditioner. Skolesamarbejde er meget oppe i
tiden, og selvom vi ikke har gjort meget væsen af det, er rigtig gode skolesamarbejder
noget vi har haft i årevis. Der kommer hvert år mange skoleklasser ud og får en testtur i
kajak/polo – og det forlyder at nutidens unge er overordentlig høflig. Sommerskole i

kajak er altid populært og kurset bliver lynhurtigt fyldt, og enkelte hænger faktisk ved
efterfølgende.
Jeg er rigtig stolt af at vi i flere år har været aktive med Affaldsindsamling, men vores
andre miljø tiltag er dog begrænsede, så det er næsten pinligt at have DKFs miljøpris
hængende. Jeg tænker at der må være mange som har input til hvordan vi med små
tiltag kan blive endnu mere miljø-bevidste.
Handikap havde gang i 47 forskellige bådnumre, og sæsonen blev vundet af Nina&Bjarne i
tæt opgør med Leif og med Uffe. Der var særlig stor tilslutning til grillaftenerne i 2017,
hvor alle bordpladser som regel var fyldt. Dejligt at så mange finder det godt og
hyggeligt at være sammen også efter roturen.
Klubture har der været flere af; Tryggevælde i april, PaddleBattle Cup i Vallensbæk, DM
sprint på Bagsværd sø (Karoline fik sølv og bronze samt en udtagelse til Olympic hope),
TdG (bronze til Sofie&Maja U16), Sommertur til Sankt Anna Skærgården, DM maraton i
Vallensbæk (guld til Christian O (U18 K2) og til Knud (+65 K2), samt sølv til både
Karoline, Christian og Knud i K1 løb), DM-havkajak-rul (guld til Astrid (U18)) og Havkajak
ture til Karlskrona og til Fegen.
Uwe har organiseret at vi har indgået en Sponsoraftale med OK Benzin, hvor alle som
tilmelder sig og tanker hos OK medvirker at vi får en %-del til klubkassen. Det er vist
under 20 som indtil videre har tilmeldt sig, men vi har alligevel fået et fint beløb ind på
aftalen (ses først i 2018 regnskabet). Vi har også fået en fin båd sponsoreret af
Sydbank, og vores KanojakTrim er også flot begavet, så nogen hjælp har vi fået af
sponsorer.
Klubhuset og arealet deler vi jo med flere andre klubber, og de overordnede linjer og
forbedringer aftales i fællesudvalget (hvor klubbernes formænd er faste
repræsentanter). Hvis der er nogen som har ønsker eller forslag til klubhusforbedringer skal henvendelsen derfor ske hertil. Det er væsentligt for det gode
fællesskab, at vi fortsat har et godt samarbejde klubberne i mellem, så hvis der opstår
spørgsmål eller irritations momenter vil jeg stærkt opfordre til at disse tages op med
vores fællesudvalgs-repræsentanter.

Der er mange mange gode ting at sige om kkes, men hvis jeg skal sætte fingeren ned på
noget vi kan blive bedre til, er det bla at få flere uddannede instruktører og måske
ovenikøbet en uddannet træner. Selvom vi har en god flok instruktører og mange
hjælpere, så synes jeg stadig vi er sårbare på dette punkt. En anden ting er fastholdelse
af medlemmer, hvor vi kan se at faste ro-tider er gode til at holde gang i nogle roere.
Jeg ved at mange netop vælger kajak som idræt fordi det er super fleksibelt og ikke er
afhængig af haltider eller fremmøde af et helt hold. Men de unikke forenings- og klubforhold hvor man også har et socialt fællesskab, hvor der er nogen at dele glæden ved
en god mellemtid eller noget nyt grej, det er også meget værd. Derfor håber jeg at vi
kan få endnu flere træningsfællesskaber formaliseret, enten efter aftale i fx FBgrupper eller hvor træning sker på faste tider i ugens løb.
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, og så vil jeg ønske god mild vind
til den nye bestyrelse og formand.

