Beretning fra kajakafdelingens bestyrelsesrepræsentant november 2008
Undertegnede vil på dagens generalforsamling gerne indlede sin beretning med, på baggrund af
det meget tunge samarbejde jeg har haft med bestyrelsen, at meddele. at jeg i aften træder ud af
bestyrelsen i JSK. Vanskelighederne bunder i, at vi, set fra mit synspunkt, har en usædvanlig
inaktiv bestyrelse. Vi har samtidig en bestyrelse, der ned i petitesserne ønsker at udøve
overkontrol og ytre mistillid til en nystartet afdeling, hvilket er hæmmende for alt form for
iværksætteri og initiativ. Listen over konkrete hændelser er lang - men hører efter min mening ikke
hjemme i en beretning, og bestyrelsen ved selv, hvor problemfelterne ligger.
Når det så er sagt, har kajakafdelingen grundet de mange energiske roere, der har lagt kræfter i at
få roningen til at blive en god oplevelse her fra Kignæs Mole, haft en god sæson.
På Johs fra den siddende bestyrelses foranledning blev der i slutningen af sidste sæson taget
initiativ til at oprette en kajakafdeling i Jægerspris Sejlklub. Det er ikke første gang, der er taget
initiativ til at organisere kajaksporten i Jægerspris. Men det er med stor glæde, vi kan sige, at vi
denne gang er kommet rigtig godt fra start. Vi er nu 15 betalende medlemmer. Vi har siden denne
sæsons start haft en ugentlig rodag. Denne rodag er uden undtagelse blevet gennemført - også
gennem hele sommerferien, ligesom den er tiltænkt at fortsætte gennem hele vintersæsonen. Til
hver rodag møder der gennemsnitligt 6-7 roere op, hvilket vi på nuværende tidspunkt betragter
som en succes. I tillæg til vores vinterroning er det lykkedes aktive medlemmer at booke flere
morgener i Frederikssund Svømmehal, så vi også i den kolde del af sæsonen kan holde vores
teknik ved lige under behagelige temperaturer.
Ud over vores ugentlige rodag, har vi afholdt et åbent hus arrangement her på molen, hvor op i
mod halvtreds interesserede dukkede op. Vi har deltaget i Frederikssund For Fulde Sejl, og der
gjort reklame for klubben. Vi har været på besøg i Frederiksværk kajakklub, hvor vi deltog i deres
Vis dit Rovand arrangement. Her fik vi mulighed for at se, hvordan en etableret kajakklub kan tage
sig ud med over 50 kajakker under tag- sauna, fitnessrum og faste tider i svømmehallen for blot at
nævne nogen af de ting, der kunne få os til at drømme.
Et særligt positivt aspekt ved den nystartede afdeling er det også, at det er lykkedes at fordele
mange af de opgaver, der følge med oprettelsen af en kajakafdeling, blandt de aktive. Det er
således ikke en person, der trække hele læsset, men der er en god håndfuld, der altid melder sig til
de opgaver, der skal løses, så som at være turleder, reservere svømmehal, søge fondsmidler eller
arrangere julefrokost. Uden denne indsats ville afdelingen ikke havde stået lige så flot i dag.
Jægerspris Sejlklub er blevet medlem af Dansk Kano og Kajakforbund. Bestyrelsen har haft besøg
af en konsulent, der har vejledt os i oprettelsen af kajakafdelingen og ikke mindst de uddannelsesog sikkerhedskriterier, der følger med oprettelsen af organiseret kajaksport.
Undertegnede er blevet godkendt som instruktør efter DKF's retningslinjer, der dækker over en
europæisk standard. Det betyder at Jægerspris Sejlklub nu selv kan uddanne og certificere roere
med et certifikat, der er gældende i hele Danmark, samt en lang række andre europæiske lande.
Kajakafdelingen har i henhold til DKF's retningslinjer, lavet en plan for uddannelsesprogram, som
bliver sat i værk ved begyndelsen af næste sæson. Kajakafdelingen har også fået lavet et sæt
sikkerhedsregler, der gælder roning i vinterhalvåret. Både vinterroningsregler og
uddannelsesprogram kan findes på klubbens hjemmeside, hvor vi forsøger at lægge alt
tilgængeligt materiale hurtigst muligt - herunder referaterne af vores møder.
Med hensyn til fremtiden har vi i kajakafdelingen et håb om at få bedre forhold for ud og indstigning
af kajakkerne. Særligt for uerfarne roere kan der fra de nuværende broer været meget langt ned til
kajakken, og en eller anden form for indstigningsmulighed i vandhøjde står højt på ønskesedlen. Vi
konstaterer ligeledes at opbevaring af kajakkerne lader meget tilbage at ønske. Vi har endnu ikke
set den kajakklub, der ikke kan opbevare fartøjerne under tag. Her på molen er de på ingen måde
forhindret mod tyveri, og mange medlemmer transportere derfor stadigvæk deres kajakker med
frem og tilbage hver gang, hvilket ikke er specielt brugervenligt.
Med hensyn til medlemstilgang har vi meget hurtigt fastlagt os på en strategi, der går ud på at gøre
det så attraktivt som muligt for de allerede aktive frem for at bruge en masse krudt på reklame
udadtil. Denne holdning er ikke udtryk for, at vi ikke vil være flere men blot en prioritering af de
tilstedeværende resurser. Samtidig tror vi på, at den bedste tilgang til nye stabile medlemmer er,
at de der allerede er aktive er del af et attraktivt miljø.
Vi har i første halvdel af sæsonen måttet sige nej til flere interesserede roere, da vi ikke der kunne
tilbyde lånekajakker men kun romulighed for roere med egen kajak. I løbet af sommeren blev dette

midlertidig løst, ved at vi frit kunne låne 5 kajakker af en lokal Jægersprisborger. Disse kajakker har
haft deres berettigelse, men de har også været af en meget dårlig kvalitet, de har været deforme,
tunge og retningsustabile, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvis man skal prøve at blive begejstret
for kajaksporten. Det er derfor med rigtig stor glæde, at vi i oktober fik en positiv tilbagemelding fra
AP Møller og Hustrus Fond, hvor vi er blevet bevilliget 38.500,- til indkøb af tre gode klubkajakker
med tilbehør. Vi har ligeledes i november modtaget 2000,- fra Nordea i Jægerspris. Det giver os en
rigtig god chance for at byde medlemmer velkommen, der endnu ikke har anskaffet eget fartøj.
Til sidst vil jeg gerne rette en særlig tak til klubbens web-master, der har ydet et stort stykke
arbejde til gavn for kajakafdelingen. Sjældent er der gået mere end et par dage, fra vi har sendt et
indlæg, til det tog sig flot ud på hjemmesiden. En helt særlig indsats har Poul ydet i forbindelse
med at oprette vores fremtidige elektroniske log-bog. Det er den slags samarbejdspartnere, der er
med til at gøre det muligt at opstarte noget nyt, og giver os glæden ved at se tingene kan flytte sig.
Tak for nu.

