Formandens beretning

Et godt år hvor kerneområdet i form af kajaklivet i alle afskygninger, er blevet dyrket
intenst. Det vidner kilometerstatistikken om, men også flittige opslag på sociale
medier er sjove at følge – også selvom man ikke lige selv har tid til at deltage.
Onsdagsspisninger sommer og vinter samler klubben. Svagstrømmerne mødes trofast
og bidrager i væsentlighed til klubbens daglige drift.
Det er en fornøjelse at sidde i en bestyrelse for en forening hvor frivilligheden
udfolder den smukkeste side af mennesket. Den lystdrevne aktivitet samt at der tages
ansvar og udvises ejerskabsfølelse for vores alle sammen ”Kajakklubben Strømmen”
gør mig glad og stolt.
Året har for bestyrelsen budt på en slags slutspurt i at få det endelige forslag vedr.
nybygning på plads således vi senere på dagen kan stemme om planen til det vi
kalder fase 1. Der ligger mange tanker bag dette, måske på overfladen, simple udkast.
Marinaplanen skulle udfærdiges, hvor der blev taget hensyn til de forskellige
foreningers interesser. Internt i klubben har byggeudvalget været nedsat med
repræsentanter fra bestyrelse og menige medlemmer. Der har været afholdt
medlemsmøder, hvor skitseprojektet fra DGI blev drøftet. De mange indspark har
løbene påvirket processen, så vi nu står med en god mavefornemmelse af at tingene
er gennemarbejdet.
Vi er bevidste om at det er store beslutninger der tages i en forening, når så mange
penge skal langes over bordet. Men vi er også bevidste om nødvendigheden heraf.
Tidligere bestyrelser har udvist rettidig omhu ved at lægge til side således vi i dag
står på et godt økonomisk fundament som muliggøre vores byggeplaner.
Vi har gennem årene lykkedes med at blive flere medlemmer, aktuelt ca. 400 stk. og
den tendens ser ud til at fortsætte. Middelfart er et attraktivt område der
befolkningsmæssigt vokser år for år. Vi har et farvand der tiltaler alle typer af
kajakaktiviteter. Vi har en kultur hvor vi tager godt imod nye medlemmer og skoler
dem i sikkerhed på vand samt vores værdier.
Vi rækker ud mod skoler og virksomheder, så kajaksporten udbredes.
Et på mange måder godt år, hjulpet til af en varm sommer og alle jer medlemmer.

