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 Byggeriet af Søsportscentret færdiggøres som råhus med køkkener og flisegulv.  
 De indvendige vægge spartles, og der bliver malet indenfor.  
 På tre sider – syd, vest og nord bliver der lagt fliser. Mod vest laver vi et par 

hyggepladser til bord/bænke.  
 Mod vest laver vi en terrasse til borde og stole og laver trapper ned på havnemolen. 
 Vi og sejlklubbens medlemmer sparer op til materialer til en sauna, som vi bygger 

selv.  
 Alle medlemmer får et adgangskort til dørene, og det kan bruges til registrering af 

forbrug af det varme vand og sauna.  
 Husudvalget laver ordensregler for huset, baderum og sauna. 
 Der kommer afskærmning og gribeliste på vores flydebroer, og de gøres 

handicapvenlige, ved at man kan køre ud på dem med en rullestol. Det gælder 
også den nye flydebro, der nok kommer til sommer ved det nye slæbested. 

 Vi samler bestik og brugt køkkenudstyr ind, så vi kan bruge køkkenet næsten med 
det samme. 

 Vi får adgang til arbejdsbord og værktøj i hallen, så vi kan reparere kajakker.  
 Der bliver opsat skabe i gangen, så vi kan låse vores udstyr inde.  
 Der kommer låsesystem op i hele søsportscentret.  
 Der bliver sat en PC op i klublokalet til booking og turregistrering.  
 Vi laver en stige, så vi har nem adgang til ”loftet”, hvor der i øvrigt er to udgange. 
 Vi har lys på loftet 
 Vi er i gang med at få tegnet et nyt logo, som skal pryde gavlen, vores hjemmeside 

og breve. 
 Vi holder en fed indvielsesfest sammen med sejlklubben og opnår hurtigt et godt 

samarbejde og samspil med sejlklubben 
 
 Vi fastholder medlemstallet på 260 og har derfor en sund økonomi og behøver 

ikke at sætte kontingentet op. Vi har endda råd til at begynde opsparingen til en 
kajakstald.  

 
 Vi har en velfungerende og handlekraftig bestyrelse, der tager sig af det 

overordnede og sammen med en række medlemmer og udvalg sørger for at afvikle 
vores aktiviteter med en høj grad af uddelegering.  

 
 Vores hjemmeside kommer i en ny flot version, og det er blevet nemmere at 

administrere den.  
 Vi får mulighed for at chatte på hjemmesiden 

 
 Vores juniorafdeling får ny tilslutning.  
 Nogle forældre inddrages i et initiativ til sammen med en instruktør at lave 

aktiviteter for de unge på 15 – 19 år. 
 
 Vi bruger 35.000 kr til uddannelse af instruktører, der modsvares af indtægter fra 

kursusafgifterne.  
 Vi søger fonde og sponsorer om midler til fliser, terrasse, nye pagajer og 

redningsveste og til en ny kajak 
 
 Om vinteren har vi kajakgymnastik, svømmehal og vinterroning hver uge og 
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månedlige klubaftener.  
 Generalforsamlingen er afviklet. 
 Standerhejsning med tur, redninger i havnen, bamser, dåb og spisning. 

 
 Hele sommeren har vi klubroning onsdag og søndag  
 Vi har roning med instruktør om torsdagen i den periode, hvor vi har 

frigivelseskurser.  
 Vi laver introduktionsmøder for nye kajakroere som supplement til 6 -  8 aftener 

med ”Prøv en kajak for nybegyndere”. 
 
 I løbet af året afholder vi frigivelseskurser i havkajak (EPP2) 
 Kursus i videregående havkajak (EEP3) 
 Kursus i turkajak (EPP2) 
 Rullekurser  
 Livredderkursus.  
 Vi afholder instruktørdage i Kerteminde i maj og EPP2 og 3 kurser for DKF. 
 Sea Challenge Fyn 2011 afholdes i vores nye klublokaler.  
 Vi medvirker også ved Kirsebærfestival  
 Sommersæsonen sluttes med standerstrygning med tur, redninger i havnen, tale, 

bamser, dåb og spisning 
 
 Vi har 3 vedligeholdelsesdage for klubkajakker, og heraf er de 2 også for 

vedligeholdelse af egne private kajakker i løbet af sommersæsonen.   
 Vi kommer af med den gamle trailer. 

 
 Vi køber 1 ny havkajak med tilskud fra lokal fond og 2 nye lette klubpagajer.  
 Vi anskaffer 1 ny container til udstyr med soldrevet ventillation. 
 Vi sætter soldreven ventillation op på containerne til klubkajakker  
 Vi har fin orden på klubkajakker, pagajer og udstyr.  
 Vi køber et sæt nye redningsveste til nybegyndere med skridtrem for midler fra 

Tryg. 
 
 Vi har jævnligt artikler i lokale medier 
 Vi vedligeholder kontakten til DKF, DGI, Nyborg Kajakklub, den norske 

venskabsklub, Sejlklubben, Odense kajakklub, Fyns Kredsen, Munkebo Sejl- og 
roklub, havnen, motorbådsklubben Amanda, kommunen, Fjordens Dag 
Sekretariatet, Bregnør Havn – bådelauget. Nye kontakter skabes til motionsklubben 
i Kerteminde og Kajakklubben i Kertinge 

 
 
Baggrund for mål 2011/12 
Målene for 2011/12 er udarbejdet på baggrund af en drøftelse på en klubaften og et bestyrelsesmøde i 
januar 2011 og et efterfølgende udvalgsarbejde i bestyrelsen. Målene bliver fremlagt på generalforsamlingen 
i marts 2011 og justeres igen af bestyrelsen på bestyrelsesmøder i april/maj 2011. Målene lægges på 
hjemmesiden. Målene gælder fra generalforsamlingen i 2011 til generalforsamlingen i 2012.    
 
Om mål 
Mål er det, vi gerne vil have sker i løbet af 2011. Målene skal være konkrete, realistiske, målbare og til ”at 
ankomme til med succes”. Godt med flere mindre konkrete mål end med et stort uoverskueligt. 


