
Formandsberetning KKES-generalforsamling 2021 

Normalt når jeg sidder og skriver en beretning til generalforsamlingen, sker det jo i 

de lange mørke vinteraftener i februar, men som så meget andet i det sidste år, er 

det jo også lavet om. 

Når man afholder en beretning til en generalforsamling, så er det jo meningen, at 

man skal se tilbage og finde ud af, hvad man skal sige om det, der er sket, siden vi 

sad her sidst. Og hvis jeg kun skal nævne de ting, der er sket i klubben sidste år, er 

det meget hurtigt overstået. I forhold til vores normale aktivitetsniveau skete der 

nærmest ingenting.  

Coronaen lagde meget hurtigt en dæmper på klubbens aktiviteter. 

Vi startede med at aflyse vores begynderhold, da vi ikke mente, det kunne køres 

forsvarligt. Senere kom der et lille men entusiastisk formiddagshold i gang, men det 

var også de eneste begyndere vi havde i 2020. Heldigvis har vi i år fuld gang i alle 

begynderhold, som snart er færdige, så det er jo dejligt. Tak til instruktørerne for 

det. 

Sidste år var vi heller ikke helt så flittige deltagere på diverse arrangementer rundt 

omkring som vi plejer. Det skyldtes jo desværre, at der ikke var så mange 

arrangementer, som vi er vant til på grund af corona. Det lægger jo en dæmper på 

mange gode aktiviteter.  

Vi har dog haft deltagere med til de få officielle mesterskaber, der har været. Vi 

havde også i år haft et fint hold med til Tour de Gudenå, hvor vi hentede flere gode 

placeringer. 

Vi har ikke på noget tidspunkt været lukket helt ned i klubben, man har hele tiden 

kunne komme i klubben og tage en båd og ro sig en tur. Det kan man også se på 

sidste års ro-statistik. Den nåede op på flotte 75.299 km. Det er flot, taget i 

betragtning af, hvor meget der har været lukket rundt omkring. Min fornemmelse 

er, at vores medlemmer har følt sig trygge ved at komme i klubben, på trods af de 

begrænsninger, der har været. Man kan også se det på vores medlemstal. I 

modsætning til mange andre idrætsklubben rundt omkring har vi overhovedet ikke 

mistet medlemmer. Vi er faktisk gået 3 medlemmer fra 2019 til 2020. Flot, når vi 

ikke har haft særligt mange begyndere. 

Vores børnehold haft fuld gang i aktiviteterne. De har dog ikke kunnet deltage i ret 

mange stævner, da der ikke har været nogen, udover Sjællandsmesterskaberne. Til 

de instruktører, der tager sig af det, vil jeg bare sige, at I gør et fantastisk stykke 



arbejde. Selv under corona har I holdt dampen oppe. Der skal lyde en meget stor tak 

til jer for det. 

Også vores 60+ hold har holdt dampen oppe. De har jo heller ikke kunnet deltage i 

noget udenfor klubben. Men de mødes stadig hver mandag og træner på livet løs 

med stor entusiasme. Jeg tror også, at de stadig har kunnet have en hel del hygge 

involveret i projektet, når de mødes.  

Når vi er inde på det med at hygge og socialt samvær vil jeg gerne igen slå et salg for 

vores grill om sommeren. Vi startede i onsdags og så kører det fremover hver 3. 

onsdag i handicap-sæsonen. Mød op og prøv det. Der er altid en hyggelig aften og 

en god anledning til at møde nye mennesker i klubben.  

Lørdag d. 22/8 havde vi vores årlige kanojak-trim løb, hvor der mødte ca. 65 

deltagere op, og fik en god dag på søen og i klubben. Det er et dejligt arrangement, 

der er i en god gænge, og med mange deltagere fra klubber rundt om på Sjælland. 

Der kommer også flere og flere af vore egne medlemmer og ror. Det er dejligt. Det 

er jo et trim-løb, så alle kan være med. Det kunne jo lige lade sig gøre, da der i 

sommeren var lukket lidt op for arrangementer igen. I år er det lørdag d. 21. august. 

En anden fast aktivitet, der foregår 2 gange om året, er bro op og bro i. Vores nye 

bro-vagt Ole har sørget for at vinterbroen kom op og sommerbroen kom i foråret og 

omvendt i efteråret. Også en tak til hans hold af bro-bisser for det arbejde der gøres 

her. Det gør det jo unægtelig noget nemmere for os andre, når vi vil ud og ro.  

Men der er jo flere, der gør en stor indsats i klubben. Frank nøglemand, der altid kan 

få programmeret nøgler, når vi mangler, og også bøvler med at holde låsene ajour. 

Kasper, der hele tiden arbejder med at vedligeholde vores medlemssystem til brug 

for kontingent og diverse indberetninger, og samtidig håndterer de medlemmer, der 

ikke kan forstå, at de skal betale kontingent for at være med. Claus Munk, der gør sit 

yderste for hele tiden at holde hjemmesiden opdateret, nogen gange næsten før 

man har bedt ham om det. Jytte og Poul, der sørger for, at vi kommer igennem en 

handicapsæson både med tidtagning og brænde til grillen. Og Kirsten og Lisette, der 

mandag efter mandag sørger for god karma i yoga-salen. De tog udfordringen med 

online-undervisning til nye højder, da de i det tidlige forår begyndte at lave yoga på 

vores Facebook side. Tak for initiativet. 

Sidst men absolut ikke mindst mine bestyrelseskollegaer incl. Jacob kasserer. Med 

jer rundt om bordet er det en fornøjelse at være med til at drive klubben. Det er 

dejligt, at vi kan deles om opgaverne.  



 

Sidste år har vi virkelig haft brug for alle de kommunikationskanaler, vi har i klubben. 

Det har været et stort arbejde at holde styr på alle de informationer, der er kommet 

flyvende fra højre og venstre fra div. myndigheder ang. corona. Jeg synes at både 

hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev og mail har vist deres værd. Der har været 

meget information at forholde sig til, og når det skal videreformidles er det nemt og 

hurtigt at kunne gøre det elektronisk, og jeg tror også, at vi rammer de fleste af 

vores medlemmer på den måde. 

Angående informationer og retningslinjer fra myndighederne, er der nok nogen i 

klubben, der synes, vi har haft en for restriktiv holdning til genåbning af vores 

faciliteter. Og det falder jo i så fald tilbage på mig. Men det vil jeg gerne stå på mål 

for. Det har været noget af en balancegang at skulle håndtere påbud og forbud fra 

myndighederne med diverse ønsker fra medlemmerne om genåbning. Der har nogle 

gange været lidt optræk til ”hvorfor må vi ikke det og det”, men vi har fra 

bestyrelsens side prøvet at håndtere det efter bedste evne, når både myndigheder 

og medlemmer skulle tilgodeses. Det håber jeg, I har forståelse for. Det vi hele tiden 

har haft for øje, har været, at vi ikke lige pludselig skulle stå i den situation, at vi blev 

totalt nedlukket, og ikke engang kunne komme ned og tage en båd og ro sig en tur. 

Og det har vi jo heldigvis undgået. Så er det nok gået, at skulle klæde om 

hjemmefra. 

Alt i alt synes jeg, vi omstændighederne taget i betragtning har haft et godt 2020. 

Ikke med så mange gode aktiviteter, men med sved på panden og dejlige 

naturoplevelser. 

Og jeg synes også det ser ud til, at 2021 er kommet godt i gang. Som før nævnt er 

instruktørerne i fuld gang med begynder-holdene. Der er planlagt lidt aktiviteter, 

som I kan se i kalenderen, der er vist stadig nogen til uddeling, og den kan ses på 

hjemmesiden. Børneholdet har været til deres første stævne, så alt i alt tegner det 

godt med 2021. Jeg er sikker på, at klubben fortsat er i en god gænge. Og husk på, 

det er jo jer, der er med til at sørge for det. 

Og med det, vil jeg gerne overlade beretningen til generalforsamlingen og høre, om 

der er kommentarer. 


