
Formandsberetning KKES-generalforsamling 2022 

I sidste uge var jeg til søbrugerrådsmøde hos skovridderen i Gribskov. Da vi havde 

runden bordet rundt, og skulle fortælle hvad der optog os i de forskellige foreninger, 

der var til stede, kunne jeg sige, at noget af det, der optog mig, var at vi for første 

gang i fire år, forhåbentlig kunne få en helt normal sæson. Bare det, at vi i år kan 

afholde vores generalforsamling i første kvartal, som vi jo skal ifølge vedtægterne, 

gør jo at jeg tror og håber, at vi i år kan få en nogenlunde normal sæson. Det har vi 

jo ikke prøvet siden 2018. I 2019 blev vi jo brændt af, og i 2020 og 2021 har der jo 

heller ikke været meget normalitet over noget som helst, så jeg synes faktisk, at vi 

trænger til det. 

I år kan vi starte helt normalt, alle vores vinteraktiviteter er i fuld gang, vi har sat 

gang i tilmeldingen til vores begynderhold, og de fleste af årets aktiviteter er sat i 

kalenderen. Og hvor jeg bare glæder mig over det. 

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 selv om der var en del aflysninger i starten af sæsonen, blev der 

alligevel gennemført en del aktiviteter.  

Vi fik gennemført vores fire begynderhold, der næsten var fuldt besatte. Det var 

dejligt. Tak til instruktørerne for det. Det er rart med gode folk på de pladser. Det er 

jo vigtigt af få nye medlemmer ind i klubben. 

Sidste år var der også igen gang i de officielle mesterskaber, hvor vi var flot 

repræsenteret, og også hentede diverse medaljer hjem til klubben. 

Tour de Gudenå var til gengæld ikke noget stort år i KKES. Vi var kun repræsenteret 

med en enkelt deltager, men det faldt jo også sammen med det store VM-

arrangement i Bagsværd, så mon ikke vi kan komme med et normalt hold i år. 

Selvom det har været sådan et halvt corona-år, har vi stadig holdt vores medlemstal 

fint højt. Vi er gået ca. 20 medlemmer frem, og det er vel meget godt alt taget i 

betragtning. 

Vores børnehold har jo som sædvanligt haft gang i en hel masse aktiviteter. De har 

mødt op til træning flere gange om ugen, og har også været aktive til diverse 

mesterskaber rundt omkring. Vi har været så heldige, at vi har fået nogle nye 

instruktører på holdet, og det er rigtig dejligt, at I har lyst til at tage en tørn her. 

Til alle instruktørerne på børneholdet, både nye og gamle, vil jeg bare sige, at I gør 

et fantastisk stykke arbejde. Der skal lyde en meget stor tak til jer for det. 



 

Også vores 60+ hold har holdt dampen oppe, og mere til. De har søsat et nyt 

projekt, som de kalder ”Aktiv Seniorliv”. Deres plan er at komme op i verdenseliten 

for senior-roere, eller i hvert fald noget derhen ad. De planlægger at skulle have 

deltagere med til både de kommende EM og VM stævner i Maraton for 

Masterroere. Til sådan et projekt skal der laves både teknik-træning, træningslejre 

og ekstra mange kilometer i bådene. Og der skal også købes flere både, der passer til 

dem. Det koster selvfølgelig nogle flere penge, at drive et sådant projekt, og det har 

de også tænkt over. Der er søgt penge hos en fond, og herfra er der bevilget og 

udbetalt kr. 75.000, - til at køre projektet. Der kommer også andre aktiviteter ind i 

projektet, bl.a. et havkajak-kursus. Jeg synes, det er et rigtigt flot initiativ, og jeg kan 

sige, at vi fra bestyrelsens side bakker fuldt op om det. 

Min fornemmelse er også, at de stadig har en hel del hygge involveret når de mødes, 

og så er alt jo som det skal være.  

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

vores grill om sommeren. Vi starter onsdag d. 18/5 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.  

En anden aktivitet som vi håber at kunne både sætte i gang og afslutte i år, er 

opførelsen af vores nye udendørs fittnes-anlæg. Det er meningen, at vi vil lave et 

udendørs fittness-anlæg ud mod vejen neden for den fjerneste ende af vores 

bådskur. Vi har indhentet tilbud, og vi regner med en pris på ca. kr. 250.000. Der er 

søgt tilskud i friluftrådet, og de har besluttet at støtte projektet med kr. 50.000, og vi 

er også i gang med, at søge andre fonde om tilskud. Det vil blive et anlæg til gavn for 

alle klubbens medlemmer, men også til gavn for Nødebos beboere. Det er jo en stor 

udskrivning, men bestyrelsen mener godt, vi kan forsvare det, med den meget gode 

økonomi, vi har i klubben. Der er søgt byggetilladelse hos Hillerød Kommune, og vi 

kan gå i gang, når den er i hus. 

Lørdag d. 21/8 havde vi vores årlige kanojak-trim løb, hvor der mødte ca. 75 

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

med mange deltagere fra klubber rundt om på Sjælland. Det er jo et trim-løb, så alle 

kan være med. I år er det lørdag d. 20. august. 

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

vagt Ole har planer om, at vinterbroen kommer op og sommerbroen kom i 2/4 og 

omvendt i efteråret. 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. Man må gerne 

melde sig som hjælper, der er altid plads. 

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

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 og  

rokort-systemet opdateret. Jytte og Poul, der sørger for, at vi kommer igennem en 

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

mandag efter mandag sørger for god karma i yoga-salen. Pia er ny på Yoga-holdet, 

tak for det.  

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. Med hensyn til posten som kasserer, sker der 

et skift i den kommende sæson. Jacob har efter mange år på posten bedt om at blive 

afløst. Jacob kan ikke være her i dag pga. sygdom i den nærmeste familie, men jeg 

vil gerne sige ham tak for et stort arbejde med at holde styr på klubbens finanser. Ny 

på posten er Arne Nedergaard, som også er med her i dag. Arne har roet i klubben i 

nogle år, og som han selv siger, så synes han, det er på tide, at han derfor også 

bidrager med noget praktisk arbejde. Tak for det, og vi glæder os til at have dig med 

på posten. Overdragelsen fra Jacob til Arne sker her i løbet af foråret. 

Efterhånden er de kommunikationskanaler, vi har i klubben ved at være godt 

indarbejdet i det daglige klubliv. Jeg synes at både hjemmeside, Facebook, 

nyhedsbrev og mail har vist deres værd. Det er rart, at vores information kan 

videreformidles nemt og hurtigt elektronisk, og jeg tror også, at vi rammer de fleste 

af vores medlemmer på den måde. 

Alt i alt synes jeg, vi omstændighederne taget i betragtning har haft et godt 2021. 

Med mange gode aktiviteter, og med sved på panden og dejlige naturoplevelser. 

Og jeg synes også det ser ud til, at 2022 kommer godt i gang. Som før nævnt er 

instruktørerne i fuld gang med at planlægge begynder-holdene. Der er planlagt 

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

kan ses på hjemmesiden. 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. 


