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Formanden har ordet - kort
Sæsonen er slut, standeren er strøget, det
er mørkt, blæsende og regnfuldt, der er
sågar lige kommet en haglbyge, øv!
Det er på tide at gå i hi eller tage til andre
himmelstrøg, men vi har jo en klub at
passe og en del forberedelser til næste
sæson, så den går ikke…. ☺
Når man tænker på at udgangspunktet for
generalforsamlingen var så lille en tilmelding til visionsdagen, at vi aflyste den, så
synes jeg egentlig det var en rigtigt god
og meget positiv generalforsamling. Den
gav i hvert fald mig mod på at fortsætte
lidt endnu, selv om jeg op til generalforsamlingen bandede inderligt over at jeg
havde lovet at taget en tørn mere.
Nu håber jeg bare at alle de positive signaler både på og efter generalforsamlingen bliver fulgt op, dels ved at rigtigt
mange svarer på det spørgeskema der er
kommet eller meget snart kommer, dels
ved en rigtigt god opbakning til vinterens
aktiviteter og planlægnings møder. Så
bliver det rigtigt sjovt ☺ ☺.

Og da dette er det sidste blad i år skal jeg
jo huske at ønske alle en rigtigt glædelig
jul og et godt nytår. Dem der har sendt
mig deres e-mail adresse kan nok regne
med endnu et par hilsner i år! Dem der
ikke har sendt mig deres e-mail adresse
kunne jo benytte den kolde tid til at gøre
noget ved det.
Husk at holde øje med web’en og opslagstavlen for ændringer og nye aktiviteter.
William

Kano & Kajak Butikken
Leverer alt til kano- og kajaksport.
Ring og bestil eller besøg
forretningen.

Deltagelsen på standerstrygningen var
faktisk ret god, det var en rigtigt hyggelig
aften, så det tegner jo godt.
Og så er denne sæson vel heller ikke værre …. vi har både gymnastik om mandagen, fredagsmiddage med gode og fornøjelige aktiviteter, julefrokost og så bliver
det vel også jul og måske bliver det også
forår engang igen.
Apropos mandagsgymnastikken, så er vi
nogle stykker der har fået for vane at tage
ned i byen og få lidt mad bagefter, andre
er også velkomne.
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Åbent:

Tirsdag - fredag kl. 13-18
Lørdag kl. 10-14

Strandvejen 349 D, 2930 Klampenborg
(Den gamle Strandvej i Skovshoved)
Tlf.: 3990 8989
www.kajak.dk

Meddelelse fra kassereren

Medlemsundersøgelse

Vil man have refunderet omkostninger
man har afholdt for klubben, er det letteste at aflevere relevante bilag i den blå
postkasse, som hænger under hylden med
tilmeldingsmappen lige inden for døren.
Bilaget bør være underskrevet, og det
skal tydeligt fremgå hvad der er købt og
til hvilken lejlighed. I må meget gerne
vedlægge en besked med eventuelle bemærkninger, hvor i også påfører jeres
bankkontonummer, så jeg kan overføre
pengene.

Klubben afholder en medlemsundersøgelse i denne tid. Bak din bestyrelse op - Giv
dig tid til at svare på det skema, som udsendes. Det kunne godt komme til at betyde noget for aktiviteterne i din klub og
for den fremtidige dialog. Vi håber ,at
alle vil pippe med, så vi kan få så dækkende et billede af behov og tilfredshed
som muligt.
Bestyrelsen

Købsfakturaer vil jeg også have underskrevet, og det må herudover meget gerne
fremgå tydeligt, om den er betalt eller ej.
Spørgsmål er velkomne.
Linda

Julefrokost 2001
Lørdag d. 8/12 er der julefrokost i klubben. Det foregår som sædvanlig ved, at vi
ror en tur kl. 13.00, hvorefter vi sætter os
til et veldækket bord kl 15.00. Hvor veldækket afgøres af alle os, der deltager –
vi medbringer hver en ret til buffetten
samt drikkevarer til eget forbrug (skriv
jer på listen i klubben, hvor I også kan se,
hvad andre tager med). Klubben giver
brød og snaps. Og hvad med at tage en
lille gave med, så finder vi på en uretfærdig måde at fordele gaverne på.
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Børneholdet
Børneholdet har haft sin sidste træning i
år, hvor vi sluttede med lidt mundgodt.
Børneholdet holder nu vinterpause, og det
gør vi godt og grundigt, for vi mødes
først til maj når vi starter op igen.
Det skal dog nævnes, at alle børneroere er
velkomne i Hillerød svømmehal de 2
gange klubben har lånt den. Det drejer sig
om den 5/1-02 og den 6/4-02, begge
gange fra klokken 14.00 til 16.30.
Jan Hedberg

Fredagsmiddage
Fredag d. 23/11 afholdes første fredagsmiddag i sæsonen 2001-2002 – emne:
Go-Cart. Allerede nu er pladserne til
Grand Prix’et fuldt besat, men der er stadig plads til flere til den efterfølgende
middag i klubben. Malene K. er kok, så
ring til hende, hvis I ikke allerede har
meldt jer til.
Fredag d. 25/1 har vi næste arrangement – emne: indendørs klubmesterskaber i alt fra ergometerroning over dart til
ludo. Kom selv med forslag til en
’disciplin’, som du kunne tænke dig var
på programmet, så koordinerer vi alle de
spændende konkurrencer. Og spiser til –
hvem vil være kok? Skriv jer på opslag i
klubben med navn og idé. Eller ring på 35
38 12 19.
Da der ikke er indløbet forslag til kommende fredagsmiddage, må vi henvise til
opslagstavlen eller næste blad for oplysninger om disse arrangementer. Henholdsvis d. 22/2 og 22/3.
Malene H ☺
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Orienteringsløb 2001/2002
Jep!….den er god nok….- igen!….Efteråret er på vej, og solskins og vindhærgede ansigter kan nu afløses af/tillægges, regn, slud, mudder, fodvabler og ikke mindst en udvidelse af forrådet af mere eller mindre dårlige undskyldninger (se side 4 i ”Regler for o-løb”,
under andet – de 12 bud, punkt 12). Og husk så lige på hvor smukke de danske efterårsog vinterskove er.
Tokkekøb hegn
Tisvilde hegn
Danstrup-Krogenberg
Præstevang
Rude skov
Lille Hareskov-Jonstrup vang
Pris pr. løb:
Tilmelding:

7.okt. 2001
4.nov. 2001
2.dec. 2001
6.jan 2002
3.feb. 2002
3.mar. 2002

30,00 kr…., men så får du også
o-kortet med dig efter løbet.
senest 16 dage før løbet
I den grå o-løbs mappe, eller til
Dot tlf. 4913 5517/ 2382 8317,
e-mail svendot@writeme.com

Jeg håber, at rigtig mange har/får lyst til at løbe med.
O-løbshilsen
Dot

Planlægning af næste sæsons
ture
Søndag d. 24. februar kl. 13.00 er der
turplanlægningsmøde i klubben.
Mød op og vær med til at bestemme
hvilke ture der skal arrangeres i 2002sæsonnen.
Alle gode forslag er velkomne.
Af hensyn til jeres ferieplanlægning,
kan det allerede nu oplyses, at
sommerturen år 2002 vil blive afholdt i
uge 28 (d. 6. til 13. juli).
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Bestyrelsens beretning for sæson 2001
Fremlagt på generalforsamlingen d. 7. oktober 2001
Denne beretning er den første jeg ikke har haft lyst til at aflægge, sidste år startede jeg
beretningen med at kalde det et år med konsolidering. I år må jeg vist bruge ordet recession. Der er rigtigt mange ting der har fungeret rigtigt godt, men der er også nogle områder, som vi i bestyrelsen har brugt rigtigt meget tid på at prøve at finde en måde at få til
at fungere uden at det er lykkedes. Og hvis det så bare var sådan at der var nogle andre
områder hvor det gik rigtigt godt og hvor der strømmede folk til, at var det enklere at
holde gejsten oppe, men det er desværre ikke tilfældet.
F. eks. har der aldrig været så lille tilslutning til en sommertur som i år, vores løbsdeltagelse har været overordentlig sløj og bortset fra handicappen som jo heldigvis igen i år
har fungeret rigtigt godt, har det været noget sløjt med deltagelsen til diverse arrangementer.
Men vi kunne da konstaterer at vores Kanojak-trim, på trods af vejret, igen kom op på
omkring 150 deltagere efter at have været lidt nede sidste år.
Og børneroningen, har efter de har justeret på deres forventninger og udbud haft god
søgning i år, det er rigtigt rart.
Problemet er bare at når de skal videre og op i ungdomsafdelingen, så har det knebet meget voldsomt med at finde nogle der ville tage sig af det. Den afdeling har stort set ikke
fungeret i år. Og det er overordentlig synd, vi har faktisk 7-10 unge som gerne vil ud at
ro, men som ikke har nogle instruktør eller træner at ro med. Og mange unge er i årets
løb gået forgæves herned for at prøve det, men har måtte tage hjem igen uden at det er
lykkedes. Det er simpelt hen ikke lykkedes os at finde nogle der ville stå for hverken det
overordnede ansvar og måske derfor heller ikke den daglige drift af denne afdeling. Jeg
har selv et par gange været ude med dem, men jeg kan ikke tilføre dem noget, jeg kan
kun side i motorbåden og følge med dem, så der er én.
De har heller ikke fået den nødvendige information om træningssamlinger og løb, så de
har stort set været overladt til sig selv. F.eks. har jeg lige hørt at vi ikke har nogle deltagere til næste weekends kredstræningssamling i Neptun. Det er sikkert ikke fordi der ikke er nogle af de unge der gerne vil, men kan vi forvente at de selv skal læse det på tavlen og tage action på at blive tilmeldt, nej vel! Jeg kan simpelthen ikke forstå at der ikke
er nogle af forældrene der vil påtage sig det job at lede den afdeling, sørge for at de nødvendige informationer kommer frem og tilmeldingerne bliver lavet. Hvis der var nogle
der ville påtage sig den administrative rolle i det her, tror jeg som nok det kunne lykkes
at få organiseret nogle til det praktiske på vandet. Men det starter altså med at nogle tager ansvaret for at organiserer det. Og det skal være nogle som har en motivation til at
gøre det. Ikke et ”stakkels” bestyrelsesmedlem, der mere eller mindre bliver tvunget til
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det.
Det er mærkeligt, vi har aldrig været så mange medlemmer som vi var her sidste søndag
d. 30. september, og vi har aldrig i de 16 sæsoner jeg har været medlem haft så lidt organiseret aktivitet. Men måske er det det vi skal fremover: Være et sted hvorfra man individuelt kan dyrke sin idræt. Så kan vi vel nøjes med et par bestyrelsesmøder om året.
Som det er alle bekendt blev det i ugens løb besluttet at aflyse den visionsdag som vi
ellers i et par år har gennemført med god succes. Den primære grund var, at der var meget få der havde meldt sig til og vi mente egentlig ikke at der var nogen grund til at primært bestyrelsen skulle diskutere visioner, når det egentlig er helt andre udfordringer vi
står over for. Vi besluttede derfor at vi i stedet vil afholde et planlægnings seminar i starten af foråret, hvor vi skal have planlagt hvad den næste sæson skal indeholde af aktiviteter og arrangementer og for hvem samt have fordelt nogle ansvarsområder. Som optakt
til dette vil der i løbet af kort tid blive udsendt et spørgeskema til medlemmerne, som
gerne skulle give os lidt ide om hvordan vi bedst kan planlægge seminaret og hvilke områder det er vi skal lægge vægt på. Og jeg vil sige det lige ud: De områder som der ikke
viser sig at være opbakning til, de bliver nedlagt!
Når det er sagt er der også en masse ting der har fungeret og en masse medlemmer der
har deltaget i klubbens aktiviteter på den ene eller anden måde og har taget ansvar for at
tingene faktisk har fungeret! Det gælder f. eks. bladet, voksen instruktion, som tidligere
nævnt børneroning og handicappen samt en masse andre småting.
Også sidste år havde jeg et stort afsnit om vores sauna-projekt. Også dette projekt har
været løbet ind i nogle ressourcemæssige problemer. Dels tog det meget lang tid at få
nogen til at lave et tilbud til os på det specielle fundament der er nødvendigt og dels skal
vi have lavet tegningerne færdige til den egentlige byggeansøgning. Dispensationen til at
bygge er OK, så det vi mangler nu er lidt papirarbejde og så skal vi jo altså have samlet
en byggegruppe! Det håber jeg meget lykkes, så vi ikke kommer til at stå med et halvfærdigt byggeri, men som det kan ses af regnskabet og budgettet, der bliver gennemgået
lidt senere er det fortsat på planen.
Det er jo også her på sin plads at nævne ”sagen” om vores medlemstal, hvor vi tidligere
år har anvendt en meget vid fortolkning af hvad der skulle indberettes, blev der sidste år
anvendte en meget stram fortolkning af dette. Det kan naturligvis diskuteres hvad man
skal gøre og da tidsfristen i år er blevet udsat i forhold til tidligere år vil jeg da meget
gerne lade det være op til forsamlingen her at afgøre principperne for dette. Det er jo en
afvejning af om vi skal blæse os op, med de økonomiske konsekvenser det har, men også
med den øgede indflydelse det kan give, hvis altså vi vil udnytte den, eller vi skal angive
et antal der mere reelt svarer til den egentlig aktive medlemsskare vi har. Hvis vi skulle
anvende det princip som jeg ved bliver anvendt i nogle klubber, at man skal have roet i
løbet af året for at blive talt med som aktiv, vil tallet blive endnu lavere end sidste år.
Men som sagt det er op til forsamlingen om man ønsker at vi skal betale lidt mere i kontingent til kreds og forbund og så kunne sige vi er blandt landets største klubber eller vi
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ikke har det behov.
Vores samarbejde med Hillerød Sejlklub går fortsat rigtigt godt, vi gør og betaler det
meste, hvilket svarer meget godt til vores forbrug af faciliteterne. Tak til specielt Jeppe,
som også i det forløbne har ydet en stor indsats for at holde vores anlæg i en meget pæn
stand.
Nu kommer der nogle få indlæg som jeg har modtaget fra nogle af de øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Fra Linda har jeg modtaget følgende:
Indlæg til formandens beretning fra Motions- og breddeudvalget:
Vi har i året haft de sædvanlige aktiviteter, handicap om onsdagen, O-løb, diverse ture
rundt i landet og enkelte i ture i udlandet.
Handicappen er stadig populær og som noget nyt har alle nye roer deltaget minimum en
gang for at kunne blive frigivet. Dette har givet dage med mange deltagere. Vandet har
efter sigende været rimelig fladt stort set alle onsdage.
Dot har som i tidligere år stået for O-løb.
Som noget nyt har vi i år også prøvet at stable fællesroning for mindre erfarne roere på
benene. Meningen var at nye medlemmer når de blev frigivet, havde nogle at ro med
samt havde en mulighed for at arbejde videre med teknikken. Balance øvelser, rednings
øvelser, stilretning var noget af det vi ville give os i kast med. Det blev dog ikke til mere
end to gange med instruktører – to gange der til gengæld var gode og populære. Deltagertallet har varieret og sidste på sæsonen løb det desværre lidt ud i sandet, men vi vil
fortsætte næste år – forhåbentlig med lidt flere deltagere og lidt flere arrangementer.
Fra Troels har jeg modtaget følgende:
I slutningen af efteråret sidste år holdt kajakpoloafdelingen en visionsdag med henblik
på at få afdelingen til at fungere bedre. Vi fik hjælp af Jørn Mathisen og vi opsatte nogle
mål og fandt ud af hvordan vi skulle nå målene. Kort fortalt blev resultatet:
”Vi vil gennem de næste fem år oprette en kajakpoloafdeling, der er en velfungerende og
integreret del af klubben. Poloafdelingen skal være baseret på to senior hold af i alt 20
aktive spillere og 1½ junior hold af 15 aktive spillere. For at det kan komme til at køre,
får vi brug for et leder team bestående af en holdleder, en materialemand, en træner og
en stævne arrangør. De sportslige ambitioner er at deltage i lokal- og landsturneringer. I
2001 skal vi have fundet en holdleder, en materialemand, en træner, et senior hold på 10
aktive og have træningstider i svømmehallen i vinterperioden.”
Det gik hurtigt med at finde en holdleder. Det blev Jakob Gulstad. For at leve op til målene lagde vi et introkursus i svømmehallen. Det var en blandet succes. 2 af gangene var
alle bådene på vandet og de 2 andre gange var der kun nogle stykker. Foråret kom og vi
håbede på at få nogle af de nye til at komme ned i klubben. Vi sendte flere mails, men
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ingen kom. Det betød at vi desværre ikke har kunne deltage i nogen stævner i år 2001.
I sommerens løb har vi afholdt ca. 6 poldaarbender. Det har været en stor succes og det
har promoveret sporten.
Til vinter regner vi med at få nogle svømmehalstider.
DKF har i år gjort meget ud af at promovere sporten, så vi kan håbe på, at det bliver lettere at hverve nye medlemmer fremover.
Vi har for 2001 ikke levet op til de mål vi har sat os. Vi må derfor sætte os ned og få
analyseret hvorfor det gik som det gik, og hvad vi skal gøre om til næste år, for at nå vores mål i 2006.
Fra Flemming har jeg modtaget følgende:
Nybegynderinstruktion.
Vi har i år gennemført 4 nybegynderkurser med godt resultat. De 3 første hold var meget
homogene aldersmæssigt, hvorimod det sidste (august-holdet) var en ”køn” blanding,
men blev gennemført med en utrolig høj humoristisk stemnings niveau.
Holdene fungerede virkelig godt og man tog udfordringerne op med godt humør og rejst
pande. Jeg kan tilføje, at der specielt var en nybegynder, som vi ikke troede ville kunne
komme til at ro nogenlunde fornuftigt, men nej man kan blive overrasket, vedkommende
var blandt dem, som ved kurset afslutning havde den bedste rostil.
Nu gælder det om, at fastholde de nye medlemmer ved, at inddrage dem i de aktiviteter,
som klubben har at byde på.
Til instruktørerne vil jeg sige, at det gjorde i godt, alle følte et ansvar for, at vi skulle levere et kursusforløb med høj kvalitet og det lykkedes.
Fra Otto har jeg modtaget følgende:
Med hensyn til udgivelsen af klubbladet, så har det forgange år været et godt år. Vi er
kommet ind i en fast gænge, hvor redaktionen i rimelig tid eferlyser aktuelle indlæg fra
medlemmerne, og de fleste reagerer positivt med kortere eller længere indlæg. Det ville
selvfølgelig altid være rart med flere uopfordrede indlæg – debatindlæg og lignende –
men det kommer måske i det kommende år...
Vores webside har fundet sin form, og bliver jævnligt opdateret med oplysninger om
stort og småt. Poloafdelingen har fået sin egen side, og skulle der være andre der har lyst
til at levere indhold til webben, så er alle velkomne til at kontakte redaktionen.
Handicappen har – som sædvanlig – været den aktivitet der har været størst opbakning
til. Der har været mellem 20 og 30 både på vandet hver onsdag, og det er da ikke så ringe. I år har vi indført deltagelse i handicappen som en del af begynderinstruktionen, og
det har bidraget til at give konkurrencen en god bredde. Samtidig er det håbet at det har
bidraget til – hurtigere - at integrere de nye medlemmer i klubben.
Og fra mine egne ansvarsområder vil jeg blot nævne at det fortsat fungere godt med både
kontingent og annonce opkrævninger via PBS. At vi har taget annoncørerne med i det
system er vist kommet bag på nogle af dem. I hvert fald har en enkelt pludselig betalt, da
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det gik op for ham at han ikke mere var annoncør i vores blad.
Og på de eksterne relationer markerer vi os fortsat, dels i HSI regi og ikke mindst i
kredsregi, hvor vi p.t. har 2 pladser i bestyrelsen: Inge-Margrethe og jeg, idet IngeMargrethe er valgt som kredsens medlem af DKF’s børne og breddeudvalg og jeg fortsat
er kasserer.
Som det fremgår mangler der indlæg fra en række områder, det er bare ærgerligt.
Helt personligt vil jeg gerne sige, at som det formentlig har fremgået ganske tydeligt både i dette indlæg og generelt på det sidste er det p.t. mere pligtfølelsen end motivationen
der driver mig i forhold til klubarbejdet. Det er ikke noget godt udgangspunkt for at drive det videre, men det kræver noget at medlemmerne at vende det igen. Jeg har for nogle
måneder siden i et svagt øjeblik meddelt bestyrelsen at jeg genopstillede i dag. Det står
jeg naturligvis ved, men jeg er meget åben over for at lade andre komme til, og man vil
formentlig i den kommende tid se mig i en mere tilbagetrukket position i forhold til
klubarbejdet.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle dem der deltog aktivt i at få klubben til at fungere i
det forløbne år. Det være sig som trænere, instruktører, ledere, bladredaktører, praktiske
grise og meget andet. Uden jer ville det ikke være muligt.
Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingen.

Referat af generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø,
søndag d. 7. oktober 2001
Formanden bød velkommen.
1.

Valg af dirigent.
Claus Hilborg blev valgt til dirigent, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt, hvorefter han takkede for valget og gav ordet til formanden.

2.

Formanden aflægger beretning.
Vedlagt.
Ungdomsarbejdet blev diskuteret. Jørn Mathisen nævnte at man kunne overveje at
give ungdomsroerne løn for at træne. Han mente også at der manglede mål for afdelingen. Otto Jacobsen: Bestyrelsen har helt klart mål for afdelingen og har også diskuteret, hvad man skal gøre, men man mangler folk udover bestyrelsesmedlemmer
til at tage del i arbejdet. Jan Lassen mente at det ikke stod så dårligt til, som det
fremgik af beretningen. Bl.a. har Lasse Willer været træner for afdelingen. Jan LasSide 12

sen havde ind til DM sørget for at roerne kom til bl.a. kortbanestævner, og der har
været deltagelse i alle kortbaneløb på Sjælland. Claus mente at det var svært at få
forældre til at tage ansvar, da de ofte ikke har nogen forudsætninger. – Folk skal stå
ved deres ord, hvis de f.eks. vælger at træne roerne. Det har ikke været tilfældet i
år. – Man kan tænke langsigtet og oplære roerne til at træne og lede afdelingen det
følgende år. – Vi har på nybegynderinstruktionen forsøgt at hverve potentielle ledere, men det er ikke lykkedes. Jan Lassen: Som forældre forventer man at klubben
tager sig af træningen. Det skal ikke være sådan at man skal uddanne sig til træner
for at ens børn kan komme til at træne. Jørn Mathisen: Skal man sætte en stopper for
indmeldelser for folk over 30, hvis de ikke har nogen børn? Hvad vil vi med denne
klub? Der skal sættes mål op. – Begynder bemærker at instruktionen var meget hyggelig, men bagefter var det svært. Handicappen er svær at komme ind i for nybegyndere. Der er ingen, der fortæller én hvordan det hele fungerer. Man figurerer heller
ikke på nogen lister efter første gang til handicappen, og den første gang er meget
vigtig. En god oplevelse var at være ude i toer med en instruktør. Dér lærte man virkelig hvordan man skulle ro. – Som nybegynder mangler man information om f.eks.
hvilke arrangementer klubben har. På instruktionen lærer man mest kun at ro, man
får ikke overblik over klubben. Flemming Secher: Man har informeret til f.eks. søndagsroning.
Visionsdag: Aflyst pga. manglende tilmeldelse. - Bestyrelsen virker lidt træt. Man
tror ikke på at der kommer noget ud af f.eks. visionsdag, når der ikke er særlig mange tilmeldte.
Nøgleord fra diskussionen: Mangel på opfølgning når ledere siger fra, mangel på
klubliv, utrolig mange arrangementer i år (måske for mange?), evt. spørgeskema før
planlægningsdag i foråret. Jan Lassen: Foråret er for sent til planlægningsdag. Specielt for ungdomsafdelingen. Der plejer f.eks. at være et turplanlægnignsmøde i februar. Det har været for sent, da mange faktisk har planlagt deres sommerferie i lang
tid i forvejen. Otto Jacobsen: Sommerturen til næste år ligger i uge 28. – Man manglede et indtryk af hvad visionsdagen går ud på. Visioner for hvad? – Det her er meget typisk for kajakklubber. Det er en individualistsport. Mange kommer pga. friheden til at vælge selv. Vi mangler afdækning af hvad medlemmerne forventer af deres klub, derfor ville et spørgeskema være godt. – Man skal ikke forvente at ungdommen holder fast i lang tid selvom de får god træning. Sådan er ungdommen i
dag.
Polo: Troels lagde beretning (vedlagt).
William Jacobsen: Medlemstallet er blevet revurderet efter anderledes regler end
tidligere og er gået tilbage med ca. 1/3. Jørn Mathisen: Enten er man medlem af en
forening eller også er man ikke. Vi skal opgive alle de medlemmer vi har. William
Jacobsen: Ikke stemmeberettigede er f.eks. gæstemedlemmer og folk, der betaler
kontingent selvom de ikke er frigivet, og dem er der faktisk en stor gruppe af. Reglerne siger at man skal indgive stemmeberettigede. Det koster 30 kr. ekstra pr. medlem at oprette det til DKF. – Gæstemedlemmerne skal selvfølgelig ikke indberettes.
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Resten skal opgives.
3.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Kommentarer til regnskaber: Det er lykkes at få lavet et underskud. Vi har fået en
del mere tilskud end vi plejer at få. Også mere i sponsorater. Det er mest fra Jyske
Bank, som ikke er sponsor til næste år. Der er investeret i en del udstyr (nye både,
pagajer, roergometer).
- Kan indtægterne fra poloafdelingen udspecificeres til næste år?
Regnskabet blev godkendt.

4.

Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingentet blev godkendt.
Budget for næste år: Vi forventer at der kan komme for 75.000 kr. både. Fundamentet for saunaen er steget lidt, da man skal tage højde for hovedkloakledningen.
Jørn Mathisen: Foreslår at vi køber endnu et roergometer så man kan koble dem
sammen. Så kan man ro mod hinanden og det har været en stor succes i mange klubber, bl.a. blandt ungdomsroere. William Jacobsen: Vi har egentlig afsat penge til en
baglænsromaskine, men vi skulle måske i stedet købe endnu et kajakroergometer. –
General opbakning til forslaget.
Motionsrummet: - Man får måske ikke den udnyttelse af rummet, som man kunne.
Indkomne forslag: Stemmeret fra Jørn (vedlagt): Bestyrelsen bakker op om forslaget. Hvad er et aktivt medlem: Betaler man aktivt kontingent og er man over tolv år
er man aktiv. Forslaget er vedtaget.
Tegningsregler: Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan tegne for klubben.
Forslaget er vedtaget.

5.

Valg til klubbens tillidsposter.
Claus Hilborg læste reglerne op for punktet.
På valg:
Formand – William Jacobsen (opstiller). William blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer (2 for 2 år):
Jan Hedberg (opstiller),
Troels G. Hansen (opstiller ikke)
Bestyrelsen foreslår
Malene Kamstrup: Vil bl.a. gerne lære flere mennesker at ro, og vil gerne gøre en
indsats for at få flere ud til stævner.
Jan og Malene K blev valgt.
Bestyrelsessuppleant (valgt for 1 år): Malene Hjort blev valgt.
Revisorposten: Dot går af. Inge Margrethe Davidsen blev valgt.
Revisorsuppleant: Jørn opstiller og blev valgt.
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Fællesudvalg (en bestyrelse for anlægget, som vi har sammen med sejlklubben):
Bestyrelsen foreslår:
William Jacobsen,
Jeppe Puck,
Jan Hedberg.
De 3 blev valgt.
6.

Eventuelt.
- Forslag om at kalde sammen til forældremøde. Otto Jacobsen: Det ville være rart,
hvis forældrene kunne tage initiativet. Jørn Mathisen: Bestyrelsen bør fastlægge en
dagsorden. Bestyrelsen påtager sig opgaven til at vælge en dato og indkalde.
- Kan man ikke få renoveret køkkenet? William Jacobsen: Fællesudvalget tager
opgaven på sig og snakker bl.a. med kommunen.
- Vinduerne i omklædningen skal ikke lukkes. De skal stå på klem. William Jacobsen: Vi har ikke noget, der kan stjæles og man kan sagtens efterlade dem vidt åbne.
Troels Hansen: Hærværk kan sagtens ske og det er meget opfordrende, hvis vinduerne står åbne.
- Jørn Mathisen: Klubben bør deltage i at gøre skoven og søen til en naturpark.
- Kristian: I krogen afsluttes instruktionen med en fest, hvor bl.a. diplom uddeles.
Man kunne lægge festen ud til begynderne, sådan at de bestemte, hvordan det skulle
være. – Der skal være en udmelding til nybegynderne om at de er meget velkomne
til fester, og at man ikke behøver at være den hurtige for at kunne komme. - Instruktionen burde afsluttes med en prøve-handicap så nybegynderne kan prøve hvad det
er, og instruktørerne kan gennemgå hvordan handicappen fungerer. – Instruktørerne
er begyndt at gøre noget ved det. – Der kunne laves en halv handicap for børnene. –
I Krogen har man haft 9 km og 6 km, så kunne man selv vælge, hvad man ville ro.
Jan Hedberg: Bøjevendingerne kan blive et problem. Børnene bliver mast.

7.

Afrunding.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og delte flasker ud til bestyrelsen, suppleanten og
IMD for årets indsats.
Følgende bilag er vedlagt:
Formandens beretning
Poloafdelingens beretning
Stemmeret fra Jørn Mathisen.
Regnskabet
Budgettet.
Referent: Troels Gotsæd Hansen
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STAFETTEN
Navn:

Jan Lassen

Alder:

44

År i klubben:

5

Jeg begyndte at ro kajak i 1996 og kun fordi at klubben havde en meget tålmodig
instruktør, kan jeg se tilbage på mange gode timer i klubben. Det begyndte med at
instruktionsholdet roede en tur, jeg kunne ikke glemme min tid som svømmer, så jeg røg
i Esrum hav en 25 gange, inden jeg var kommet over til nabobroen og tilbage. Det var
mit første bekendtskab med kajaksporten. Heldigvis er der noget der hedder en toér. Ja,
jeg kom ud og ro, og gør det stadig med stor fornøjelse.
Med børneholdet tilbragte jeg sammen med de andre børneinstruktører mange timer på
vandet, få - men uforglemmelige kilometer sammen med klubben´s fremtidige
eksistensgrundlag, det kan ikke beskrives hvorfor man 2-3 gange om ugen stiller op til 2
timer i en kajak, med 3 kilometer på kortet.
DET SKAL OPLEVES. Børn giver bare så meget tilbage.
De seneste 3 år har jeg været med til at stable et ungdoms-konkurrencehold til kortbane
på benene. Det gik godt, så længe vi havde en fast træner i klubben, det har desværre
langt fra fungeret optimalt med træningen det sidste år. Men vi er kommet igennem og
har deltaget i alle kortbaneløbene på Sjælland i år.
Jeg ved, at der i øjeblikket er kræfter i gang med at få denne afdeling til at kører optimalt
igen.
Når jeg tænker tilbage på rooplevelser er der ligesom to indgange. Egne oplevelser og
oplevelser oplevet i fællesskabet.
Klubture, sommerferier og daglige oplevelse i og omkring klubhuset. Ja, listen kunne
blive lang. Men igen maser ungdomsafdelingen sig på. Træningssamling i januar i
Hvidovre havn 3 timer i frostvejr, godt at der er en sauna i Hvidovre kajakklub. Maribo
regatta i starten af maj vind, hagl og to ungdomsroere der var ved at blæse væk, men ud
at ro kom de nu alligevel. Børn og unge til kortbaneløb på Bagsværd rostadion, 12 unge
kajakroere, til Kanoklubben 361 sommerstævne. Vi havde deltagere i næsten alle løb,
der blev råbt og skreget, ungerne vandt og tabte i en lang række, men det betød ikke så
meget, for vi havde det bare så sjovt alle sammen, sikken en dag, jeg vil aldrig glemme
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den.
Copenhagen Olympic Open med blandt andre det Australske og Canadiske landshold på
træningstur til Europa inden OL, her skal blot nævnes 4-kajak på 200 m er en
kæmpeoplevelse, at se 8 firekajakker komme susende ned af banerne, det giver respekt.
Søen er jo et pragtfuldt stykke natur, tidlig en morgen på denne tid af året, lidt is på
cockpitovertrækket, is mellem sivene som klimter når man stille og roligt glider forbi,
skoven i alle dens farver, igen det skal bare opleves!!
Vi ses der ude.
Stafetten går videre til Malene Kamstrup
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Vinteraktiviteter

resultater i mix K2.

• For dem der er til roning—også selv
om det bliver lidt koldt i vejret—er
der fællesroning hver søndag kl. 10.00
hele vinteren igennem.

Derudover gik 1.-pladsen i årets handicap
til Bjarne Vinsløv, 2.-pladsen til Kim
Meldgaard og 3.-pladsen til Poul
Nymark.
Alle blev hyldet på behørig vis, og
beriget med nyttige gaver.

www.wsj.dk

• Gymnastik hver mandag fra kl. 19.00
til 20.30 på Kulsvierskolen i Hillerød.

www.wsj.dk

• ...og mere roning.: Københavns Kajak
Kreds arrangerer havneræs i
Københavns Havn. Der er ræs én
gang om måneden fra oktober til
marts. Følg med på opslagstavlen og
på webben.

• Kredsen arrangerer orienteringsløb
den første søndag i måneden med start
i oktober.
Med hensyn til tid og sted: Se andet
sted i bladet og følg med på
opslagstavlen og websiden.

Ekspert i Damgaard XAL og Damgaard Axapta

WSJ Consult Aps, William S. Jacobsen

• ...og sidst men ikke mindst er der jo
de traditionsrige fredagsmiddage i
klubben. Læs mere herom andet steds
i bladet.

Slangerupgade 79, 3400 Hillerød
48 22 49 22, wsj@wsj.dk

www.wsj.dk

Tider i svømmehallen

Ha’ en rigtig go’ vintersæsson !

Sædvanen tro, har vi lånt Hillerød
svømmehal to eftermiddage i løbet af
vinteren.

Uddeling af hæderspræmier
Ved standerstrygningen blev følgende
uddelt:
Fortjenstpokalen blev givet til den
nyligt afgåede kasserer Inge-Margrethe
Davidsen, for at have varetaget jobbet
som kasserer gennem ni år.
Idrætspokalen blev givet til Malene
Hjorth og Otto Jacobsen for deres

Der er tale om :
Lørdag d. 5. januar 2002 og lørdag d.
6. april 2002, begge dage klokken
14.00-16.30.
Begge dage er alle velkomne. Vi
medbringer som sædvanlig nogle
kajakker, så der er mulighed for at lave
entringsøvelser m.v.
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Aktivitetsplan
Hver uge

Sommer

Mandage

kl. 19.00

Gymnastik

Søndage

kl. 10.00

Fællesroning

Se i øvrigt opslag i klubben

November
Fred. 23. kl. 17.30

Fredagsmiddag & Go-cart-ræs

December
Lørd. 8. kl. 15.00

Julefrokost i klubben

Januar
Lørd. 5. kl. 14-16

Hillerød svømmehal

Fred. 25.

Indendørsmesterskaber i klubben

Februar
Sønd. 24. kl. 13.00

Turplanlægningsmøde i klubhuset
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Næste blad udkommer ca. 15. februar 2002.
Deadline for indlæg er 1. februar 2002.
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