Årsberetninger Kajakklubben Strømmen 2021
Formandens beretning
Endnu et år + lidt er gået i Kajakklubben Strømmen. En anderledes sæson. Store begivenheder/store
forandringer i klubben.
1. etape af vores ombygningsprojekt er færdig. Et stort nyt kajakhus m. depotrum er blevet færdigt og taget
i brug. Projektet blev desværre udfordret af det meget våde vejr, hvilket betød, at afleveringsdatoen ikke
helt kunne overholdes. Til gengæld blev det hele udført som ønsket og budgettet blev overholdt. Efter
ibrugtagningen har der været lidt justeringer hist og her.
2. etape – klubhuset. Bestyrelsen og byggeudvalget har i det forløbne år arbejdet meget med ombygningen
af klubhuset. Der har været dialog med kommunen og der ligger pt. en byggeansøgning hos kommunen til
behandling. Hvis alt går godt, så kan ombygning påbegyndes i efteråret 2021. Klubben har fået sponsorater
fra Middelfart kommune: 750.000,‐ og Fynske Bank Fonden: 125.000,‐. Mange for det.
I foråret blev bestyrelsen reduceret. Martin Broberg og Lise Lautrup sagde fra til bestyrelsen, da de begge
havde startet nyt firma og selvfølgelig gerne ville hellige sig dette arbejde. Suppleanter Linda og Ketty
trådte ind i Martin og Lises sted selvom de allerede udførte opgaver som almindelige medlemmer af
bestyrelsen. Det har bestemt kunne mærkes at der har manglet 2 personer i bestyrelsen. Derudover har
bestyrelsen også været udfordret af Covid19.
Corona har i det forløbne år ændret meget – også i Kajakklubben Strømmen. I en periode måtte vi slet ikke
benytte vores klublokaler. Senere blev klubben åbent med en lang række restriktioner. Det har været svært
for bestyrelsen at navigere i, da regeringens udmeldinger ikke altid er blevet fulgt af klare retningslinjer for,
hvordan reglerne skulle udmøntes i praksis. Der har været løbende dialog med DIF, DGI, Dansk Kano og
Kajakforbund og kommunen for at høre deres udlægning af reglerne. Der er mange, der har hjulpet til med
at få det hele til at køre bl.a. med rengøringen. Tak for det.
Trods udfordringerne har der stadig været en masse liv omkring klubben. Der har i den forløbne sæson
dagligt været mange på vandet og der blev samlet set roet over 90.000 km. I foråret har der været opstart
på begynderholdene og der må vi melde fuldt hus.
Det har været et godt år for Kajakklubben Strømmen med færdigbygget kajakhus og et stigende
medlemstal. Tak til alle der yder en indsats både på vandet og på land.

Instruktørudvalget
Sæsonen har været præget af coronanedlukninger og ‐restriktioner. I 2020 måtte man afholde intensive
begynderforløb på den halve tid.
Der blev afholdt førstehjælpskursus i klubben. Derimod blev der ikke det år afholdt internt instruktør 1
kursus. Før opstart af nybegynderhold i 2021, har der været skrevet en artikel i Melfar Posten med
inspiration til at afprøve kajaksporten, og dette har måske bidraget til den store tilslutning til
begynderholdene i hav‐ og turkajak.
Dette på trods af manglende faciliteter med delvis lukket klubhus og svømmehal, så der har været tænkt
kreative tanker i instruktørgruppen. Der er påbegyndt et forarbejde med implementering af surfskikurser i
klubregi.

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget har, som alle andre, været kraftigt udfordret af corona‐nedlukningen. Da Statsministeren
lukkede landet ned i marts 2020 betød det at vi ikke kunne holde Stander hejsning med efterfølgende fest.
Første arrangement i klubben efter den delvise genåbning i maj blev Le Mans, så kom Sankt Hans og et nyt
tiltag Gamborg Grill tur, dernæst havde vi en fin Pølsetur og Naturens dag. Landet lukkede så delvist ned
igen så vi måtte aflyse Standerstrygning med fest og Nytårsparolen.
Vores Festudvalg havde desværre ikke så meget at lave i 2020 men vi håber de er klar til de kommende
fester. Festudvalget består af Naja Overballe, Hans Bruus, Emily Nielsen og Claus Kolbe.
Bestyrelsens kontaktperson til udvalget er Annette Hvenegaard. Aktivitetsudvalget består af Anette
Henriksen, Malene Hauge Sørensen, Annemarie Pedersen, Ole Mortensen, Lotte Rasmussen og Niels
Martin Larsen. Lotte Rasmussen og Malene Hauge Sørnsen har valgt at træde ud, tak til jer for jeres indsats.
Vi siger også tak til de medlemme0r der hjalp til og til dem der deltog og bidrog til en god dag.
Hvis du gerne vil være med til at arrangere eller give en hånd med på dagen, så kontakt en af os i
Festudvalget eller i Aktivitetsudvalget.

Idætsudvalgt
Trods corona og nedlukning har det alligevel været muligt at deltage i adskillige løb rundt omkring i
Danmark i år. Fra klubben har der været rigtig flot deltagelse og igen i år, kan vi bryste os af mange rigtig
fine placeringer. Se alle resultaterne på hjemmesiden.
Vores eget handicap om onsdagen afholdte vi en noget forkortet udgave. Vi kunne først starte d. 5. august
– og sluttede til sædvanlig tid d. 9. september.I oktober blev der i klubben afholdt introduktionskursus i
surfski, som der er ved at være stor interesse for rundt omkring i landets kajakklubber. Der er søgt
sponsorater til 2. I en periode havde vi lånt surfski fra DKF, så det var muligt at afprøve disciplinen. På
indendørssiden har vi fået en ny motionscykel, som nu står i klubbens
motionslokale. Pengene fik vi dels fra Bevæg dig for Livet, som gav 4122 kr., dels egne midler. Indendørs
Fitness på gymnasiet blev i foråret 2020 aflyst fra d. 12. marts, da gymnasiet lukkede og eleverne blev sendt
hjem fra skole. Vi skulle have trænet frem til standerhejsning.
Vi startede op igen d. 3. november efter standerstrygning med deltagelse af en god blanding af tur‐ og
havkajakroere, men måtte stoppe igen midt idecember pga ny nedlukning. (Vi kunne bruge lokalet fordi, at
der ikke er offentlig adgang ‐ og gymnasiet ikke selv brugte det på det tidspunkt.)

Hus‐ og materialeudvalget
Generelt et stille år på grund af Corona epidemien
Der har været godt gang i kajakreparationerne. Der har været folk ude at ro næsten hver dag, så det
mærkes på kajakkerne. Vi forsøger at lave kajakkerne efterhånden som skaderne opstår. Her er det vigtigt
at alle er ionformeret om, hvordan der rapporteres skader inde på rokortet.
Det nye kajakhotel er færdigt. Det blev færdigmalet her i foråret. Der foregår stadig nogle ændringer på
bådpladserne. Det er jo godt at alle, så vidt muligt, får en plads de er tilfredse med.
Værkstedet mangler stadig noget finpudsning for at det bliver acceptabelt, men de mange
kajakreparationer har forsinket det lidt.
Et rigtigt værksted bliver aldrig helt færdigt. På et tidspunkt kommer der andre øjne på det, og så vil der
uvægerligt komme ændringer.

Børn‐ og Ungevalget
Igen i år er det lykkedes vores dygtige og engagerede børne‐ og unge‐instruktører, at fastholde og tiltrække
en stor gruppe af børn og unge. Der er 3 hold fordelt på 3 dage. Der ses stor aktivitet på vandet.
I efteråret overtog klubben med kort varsel et ungdomsarrangement, hvor det lykkedes instruktørerne at få
arrangeret en flot ro tur til Fænø med frokost. Tak til dem, som hjalp med mad og transport og selvfølgelig
instruktørerne, der tog bolden og fik lavet et flot arrangement.
Vinteraktiviteterne var planlagt med gymnastik, svømmehal og hygge i klubben. Det blev dog begrænset
(pga. Covid‐restriktioner), men det er lykkedes at holde fast i aktiviteter 1 x om måneden, som bålhygge
med bålmad, discgolf m.m.
Da Corona ramte ungdomsholdene i 2020, var kreativiteten stor blandt instruktørerne, der virtuelt
udfordrede de unge til mange sjove konkurrencer. De gjorde det så godt, at de vandt DKF`s Corona‐video‐
konkurrence og vandt 2000 kr. til ungdomsarbejdet. Godt gået.
Alle hold er igen startet op med fyldte hold. 😊 STOR TAK til instruktørerne for det store arbejde de gør for
vores unge i klubben

Informaitonsudvalget
I 2020 er der udkommet 2 stk. Sildenyt, som har været dejlige fyldige og med gode historier fra alle
interessegrupper i klubben. Bliv endelig ved med at komme med historier, da intentionerne er at vi
fortsætter med 2 numre om året.
Der ikke udkommet et i det første halvår af 2021 pga. Corona.
Såfremt et medlem har indslag til bladet, skal det sendes til Helle Knudsen på hellesemail@yaho. Indslag,
tænk på turene ud i landet eller i nærheden af klubben i løbet af sommeren. Fortæl om jeres oplevelser og
send dem til Helle inden den 15.oktober, således at vi får et blad ud i slutningen af sæsonen. Helle skal
have tid til at samle det og få Janus til at sætte det op til trykkeren.
Sponsorudvalget har haft en del om ørerne. Det har ikke været en let opgave, da en del af firmaerne,
bankerne og Sparekassen, vores egen forening (DKF‐ DGI) ikke vil give så store beløb, som vi har søgt om
eller at de hellere vil give til aktiviteter og de skal helst ramme bredt. Heldigvis er vi kommet igennem med
at kommunen har bevilliget 750.000 kr. og Fynske bank fonden har sponsoreret 125.00 kr.
Lige nu har vi ansøgninger ude ved nogle af de større fonde men forventer at gå i gang med firmaerne i
lokalområdet i forhold til projekter i forbindelse med det indvendig i klubhuset. Vi søger selvfølgelig nogle
af dem, som vi har fået afslag fra om mindre beløb også.
Spar Nord fonden har bevilliget penge til kajak her i 2021, som vi har indkøbt en CoastFighter med pagaj
for.
Vi har en ansøgning ved Friluftsrådet om penge til surf‐Ski.

Kajakudvalget
I 2020 er der ikke sket det store i kajakudvalget. Der blev indkøbt lidt supplerende udstyr. Der blev ikke
købt nye kajakker.

