Mål 2017 og visioner 2022 – Aktiviteter
2016
Hvad har vi

2017 - Nye mål og aktiviteter
Hvad ønsker vi mere
Hvem gør, kan, vil?

9 Åbent Hus + Vild med vand
IPP1-kursus
5 frigivelsesk. +2 turbokurser.
Roning m. instruktør
IPP3-kursus
Teknik 1, 2 og 3
Instruktør 1½ kursus
Rullekurser/workshops
Svømmehal + spisning
Svømmeinstruktion
Fridykkerkurser
Instruktørweekend
Førstehjælpskursus
Turlederkursus
Instruktion i ergometer
Livredningskursus/prøve
Løb og gymnastik
Klubaftener
Standerh- og -strygning
Grillaftener
Onsdagsroning
Lørdags- og søndagsroning
Turprogram og sommertur
Grøn, gul, rød mærkning
Turpas
Tour de Kerteminde
Kirsebærfestival

Mulighed for uddannelse af
instruktører til unge og
handicappede

Kurser: Uddannelsesudvalget og
instruktører og
hjælpeinstruktører.

Juniorkajak med 2
instruktører med instruktør 2

Kvalitetsudvalg: Thomas,
Mikael, Stefan, Gorm

2 x Kanokursus

Juniorkajak: Jacqueline og
Søren Ø.

Valghold for Kerteminde
Byskole
Klubteknikkonkurrence

Turudvalget: Charlotte, Mikael
Andersen, Anne Birgitte
Skaalum, Lise Lins, Dorte
Sorgenfrei, Martin

Sidst revideret 12/5-2017

Visionen 2022
Vi har aktiviteter for ældre/handicappede/kræftramte/de knap så førlige
Vi har deltagere i Gudenå-løbet. Vi har Bowlingaften i MIC. Der er
nytårskur med spisning.
Flere bølge- og anden form for udfordringsture til Vestehavet
Vi er med til at aktivere børn/unge via den nye skolereform. Vi får
klasser ud i klubhuset. Leg og sjov, humor og humør for unge og
gamle. Vi inviterer skoleklasser (store elever 8. – 9. klasse til klubben
for at prøve at ro kajak.
Vi har førstehjælp i kajakkerne
Genopfriskning i frigivelse for de ikke så skrappe.

Rulleworkshops
Kajakfestival i Kerteminde

Klubaftensudvalget: Claus T.,
Mikael Andersen, Kirsten
Mikkelsen, Merete.

Ungeafdeling – samarbejde med efterskoler, erhvervsskoler

Instr. Samling: Gorm + Kirsten

Familiedag/kajakfestival for børn, børnebørn hvor der leges i kajakker
og maling af klubhus, afsluttende med fælles grill i kajakkerne.
Udvidet samarbejde med andre klubber fx hvis man er på ferie, at man
på Fyn kan bruge hinandens klubhuse og faciliteter. En ide: Århus har
et sommerhus som klubhus
1 udenlands tur om året
Instruktør til EPP3 og censor
DM i havkajakteknik og rul

Vinterbadning – stige

Sommertur
Efterårstur til Milos
Løb: Gorm
Vi har 1½ timers ekstra tid i
svømmehallen om
mandagen + de 3 timer om
lørdagen
Vi er 7 livreddere der skiftes

Gymnastik: Jytte
Svømmehal: Per Dolleris og
Gorm

Mål 2017 og visioner 2022 – Bygninger

Sidst revideret 12/5-2017

2017
Hvad har vi

2017 - Nye mål og aktiviteter
Visionen 2022
Hvad ønsker vi mere Hvem gør, kan, vil?

Klublokale med udsmykning, 2
sovepladser, 4
motionsredskaber, gardiner,
små lamper, loftslys, PC på
skrivebord, ventilation, køkken
med komfur, fryser, køleskab,
ovn, mikrobølgeovn og
industri-kaffemaskine.
Depotrum på loft med stige til
adgang. Adgangskort og
badekort. Adgang til at
låne/leje klublokalet.

Søsportscentret bliver en del
af højvandssikringen.

Omklædning med bænke og
knager, baderum med
ophæng til skyllet udstyr og
sauna.
Fælles gang med udsmykning,
bænk, garderobe og skabe til
værdigenstande.
Kajakstald til 140 kajakker.
Lys ved kajakstald udvendigt.
Nøgle til kajakstald. Stativ til 3
kanoer.
3 borde, heraf bord udenfor
mod vest til ophæng af vådt
kajakudstyr.

Køkken opgraderet med
kopper og glas til 60, dobbelt
vaffeljern.
Projektor i loftet.
Ventillationshuller i
klublokalet.
6 måtter til
gymnastik/opvarmning på
gulvet
Spil – skak i klublokalet
Fælles vindmåler på taget
fælles med sejlklubben
Ventilation i kajakstalden
Plads til polokajakker.
Plan for bygning af
supplerende kajakstald til 2550 kajakker
Skridsikring på rampen

Bygninger: Tage D.
Onsdagsholdet: Ole

Vi er omfattet af byens højvandssikring og vi har bygget en
alternativ anbringelse af vores kursus-plastkajakker, så der frigives
24 pladser til private kajakker.

Lån af klublokale Gorm

Vi har købt en ny PC og lavet udluftning i kajakstald.

Kajakstalden: Ole
Bagger

Der er små skraldespande i omklædningsrummene, en vindmåler
på taget og der står en kikkert i klublokalet.

Nøglekort: Peter
Bundgaard

Projektoren i loftet har trådløs forbindelse til PC’en. Vi har et nyt
roergometer med aflæsning af hastighed mm. Vi har lavet en bedre
udvendig adgang til loftet. Der er lavet en lysdæmper til kajakken i
loftet.

Nøgle til kajakstald:
Karsten
Badekort: Gorm

Der er lavet udvendig udsmykning på gavlen af kajakstalden. Vi
har kajakværksted, også til pagajer. Der er skabe til kajaktøj, incl.
tørring. Vi har en fælles bogreol – kort fra sidste års ture,
turbeskrivelser, lånecentral og 1-2 bænkesæt mere udenfor. Vi har
lavet motionsrum sammen med sejlklubben – bygget en længe
med motionsrum. Der er vand og rampe ved bådpladsen
(slæbestedet) så den også kan benyttes evt. også handicapvenlig.

Mål 2017 og visioner 2022 – Klubben
2017
Hvad har vi

Nye mål og aktiviteter i 2017/18
Hvad ønsker vi mere

Generalforsamling
Regnskab/budget/kontingent og betaling
af regninger, medlemsliste
Bestyrelse på 7 + 2 suppl.
Formand, næstformand, kasserer, udvalg
Hjemmeside med kalender, nyheder,
nyhedsbrev 1 gang, booking, tur og
motionsregistrering, oversigter, arkiv og
velkommen til nye.
Facebook – åben og lukket side
Super- og trøstebamse
2 Foldere til nybegyndere
Sikkerhedsbestemmelser
Betaling også med Mobilpay

Klubhistorien – den korte version
Revideret udviklingsplan med mål for 2017 og
vison frem til 2022 godkendt i bestyrelsen.
4 Nyhedsbreve om året.
Annonce i Kerteminde bio – overvejes.

Stefan er kursuskoordinator.
DKF har accepteret os som ”Regionalt
Uddannelsescenter”
12 instruktører (2 kvinder) med instruktør
2 og 12 (6 kvinder) med instruktør 1.
Samarbejde med Kerteminde Byskole om
valghold.
Vi har et PR-udvalg med facebook,
hjemmeside, foldere, brochurer, reklame,
plakater, pressemeddelelser
Kvalitetsudvalg til støtte ifht. Kurser og
ture

Kvalitetsudvalg – Udarbejder kvalitetsbeskrivelser
og kan arbejde hurtigt, med nye forslag, der skal
behandles hurtigere end bestyrelse og fx
Uddannelsesudvalget kan nå: Alt forelægges
bestyrelsen til endelig afgørelse. Revision af
opgavefeltet.

Sidst revideret 12/5-2017

Visioner 2022
Hvem gør, kan, vil?
Fondsudvalg: Karsten og
Gorm
It – Jørgen L.,
Husudvalget: Gorm,
Karsten, Peter
Uddannelsesudvalget Henning, Frans, Thomas,
Lars Hugo, Per D, Per G,
Gorm, Jaqueline, Søren,
Mathias, Pia og Stefan

Kvalitetsbeskrivelser af kurser og workshops.
4 kvindelige instruktør 2’ere
8 flere instruktør 1’ere, og heraf 3 kvinder.
Regionalt uddannelsescenter: DKF og DGI er
med til at markedsføre os fx på hjemmeside,
årsmagasin og ved Årsmødet på lige fod med andre
udbydere. Udpeger selv instruktører
Søger om penge til Instruktøraktiviteter,
børneinitiativer og kajakker.
IT- ny server
Kano og SUP i sikkerhedsbestemmelser
Klare regler for 2-K kajakken og kanoer
Revision af sikkerhedsbestemmelser til et mere
hverdagsagtigt sprog med større entydighed.

Kvalitetsudvalget med
Gorm, Mikael, Stefan og
Thomas
Kursuskoordinator - Stefan
Sikkerhedsbestemmelser –
Ole og Lone

Vi har kontakter til klubber i Berlin,
Flensborg, Hamborg. De er etableret
gennem kontakter i sejlklubben og i
roklubben. Vi tager på sommertur og
besøger dem.
Bersegel (Stavanger), Marstal, Assens,
Odense og Nyborg er venskabsklubber bytte ture, mødes med klubber.
Vi har et fint samarbejdet med sejlklub og
cykelklub og har fællesarrangementer
Vi samarbejder med skolerne i
kommunen, så alle børn og unge kender
kajakklubben og har lært at det er fedt at
ro i kajak.
Instruktørsamling og kurser for DKF og
DGI
Vi har afstandsmål på de mange korte ture
– fx til det væltede træ.
Polobane i marina

Mål 2017 og visioner 2022 – Materiel

Sidst revideret 12/5-2017

2016/2017
Hvad har vi

2017 - Nye mål og aktiviteter
Hvad ønsker vi mere
Hvem gør, kan, vil?

Visionen 2022

2 trailere
25 Havkajakker i plastik
10 havkajakker i glasfiber
1 K2 havkajak
2 polokajakker
2 børnehavkajakker
7 turkajakker
10 børnekajakker
3 kanoer
Nye spraydækkener med numre
8 trækliner
6 nyrenoverede faste pagajflydere
6 Oppustelige pagajflydere
6 Pumper
2 walkie talkier til intern kommunikation
på tur
1 ekstrapagaj
Bøjer med ankre
1 Videokamera
3 brillesnore (åbent hus)
Håndklæder til låns
Teknikbane

Nye redningsveste ved Tryg-fonden
– uddeles i foråret 2017.

Et helt sæt polokajakker
4 kanoer
2 SUP’er
2 sit on top-kajakker
2 whitewater-kajakker
Kajakpolobane
Surfkajakker
VHF-radioer (+kurser til instruktører)
Permanent teknikbane (DM-kval)
Tagbøjler til udlån
Redningsveste til alle – stor som lille
Glasfiberkajakker til folk med store fødder
Grønlandske pagajer
Rullekajakker
Lys til kajakkerne
3 nye kajakker om året - udskiftning af
ældre
Ny kajaklampe i loftet i stalden

3 oppustelige pagajflydere i reserve
5-10 spraydækkener i reserve
Kugler på vores trækliner
Pagajer uden drypdutter (de hvide)
2 SUP’er
1 VHF-radio til sikkerhed på ture
Udskiftning af 3 havkajakker
Ny trailer til 4 kajakker eller kanoer
Hele sæt med pagajflydere

Kajakudvalget: Thomas,
Henning
Onsdagsholdet: Trailere,
Kajakvogne, reparation af
kajakker, udskiftning af
spraydækkener, pagajer
mm
Ole Bagger: Plads og
orden i Kajakstalden:

