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Endnu engang velkommen til jer alle. Formandens beretning vil som sidste år 
være bestyrelsens beretning, som vanligt vil de forskellige udvalg fortælle om 
aktiviteterne i 2020. 
 
 
2020 var et år, hvor corona fyldte vores hverdag med diverse restriktioner og 
forbud, som gjorde det svært for os alle. Vi kunne ikke opretholde klubbens 
gode skikke og vaner. Pludselig måtte vi ikke give hånd, sludre i 
omklædningsrummet, drikke kaffe i vores klublokale, nusse om kajakkerne og 
så videre. Noget helt andet end vi var vant til - det var ikke rart! 
 
 
På trods af dette – var der meget liv i vores klub.  
 
Når vi ser tilbage på 2020, roede og padlede vi i alt: 
Havkajak 56.430,80 
Turkajak 512,40 
Kano 81,00 
SUP 757,20 
Surfski 2021,80 
I alt 59814 km…………..knap 60.000 km – det er godt gået - eller roet 
 
 
2020 blev skudt i gang med nytårskur, hvor 26 medlemmer deltog. Der blev roet 
en lille tur, og vi fik ønsket hinanden godt nytår med champagne og kransekage. 
I januar og februar blev svømmehallen brugt flittigt, der blev svømmetrænet, 
leget i kajakkerne og trænet redninger og rul. Efterfølgende havde vi socialt 
samvær i klubben, hvor vi lavede og spiste mad.  
 
 
I gymnastiksalen blev der trænet flittigt, for at være klar til de skønne kajakture 
på vandet. 
Onsdagsholdet hyggede sig først på året i klublokalerne. Der er altid ting og 
sager, der skal gøres og ordnes, og vupti – så har onsdagsholdet klaret det – 
en stor tak for det.  
Vi nåede at afholde et enkelt 1. hjælps kursus inden coronaen holdt sit indtog i 
Danmark. 
 
 
På trods af coronaen formåede vi at afholde Intro til kajak, IPP2 frigivelseshold, 
2 små hold i foråret og 2 hold i efteråret. Det har betydet mange nye medlemmer 
til vores klub, som vi gerne vil byde velkommen.  



Yderligere blev der afholdt IPP3 kursus samt instruktør 2 kursus og IPP3 i 
surfski.  
 
 
Sommeren 2020 sagde vi farvel til klubbens formand Mikael Andersen. 
Bestyrelsen konstituerede sig på ny. Den nye konstellation har efterfølgende 
haft et fantastisk samarbejde og alle er engageret i bestyrelsesarbejdet. 
 
 
Vores nye kajakstald blev færdig, med stor hjælp fra onsdagsholdet. 
Kajakkerne flyttede ind, og som noget nyt også vores 6 nye surfski. 
 
I takt med at Danmark lukkede op, lukkede vores klub også op, dog hele året 
under hensyntagen til de gældende covid restriktioner. 
 
 
I efteråret 2020 blev leget og trænet på teknik kurser og der blev holdt surfski 
kurser. 
Efteråret bød på nyt tiltag med fælles gå- eller løbetur samt søndagsroning, 
hvor Michael hver søndag var ude med bl.a. de nyfrigivne kajakrorer. Efter 
roturen blev der hygget med kaffe, the og nybagte boller, der trods det kølige 
vejr blev nydt udenfor. Det blev en kæmpe succes. 
 
 
Klubben blomstrer - alle yder en indsats. Det er skønt at komme i vores klub og 
dejligt at opleve folk byder ind, der hvor den enkelte kan bidrage til vores 
fællesskab. Hver enkel lille bitte ting gør en forskel. 
 
 
Alle er lige vigtige: vores instruktører, vores udvalg, vores onsdagshold som 
vedligeholder kajakker og faciliteter, alle Jer som altid tilmelder sig til 
rengøring, kagebagning, Åben Hus arrangementer, DKF’s Instruktørsamling og 
så videre. 
 
Uden Jer ville vi ikke have vores Klub - så enkelt kan det siges! 


