Kerteminde Kajakklub
- Vision 2016
Kerteminde, d. 16. juni 2011

Vision 2016

− Hvordan ser det ud i 2016, hvis vi er der?
Kerteminde Kajakklub er i 2016 en moderne idræts- og motionsklub, hvor vi
har fastholdt alle vores gode værdier, som vi hørte, at nye medlemmer var
rigtig glade for tilbage i 2010 – vores gode modtagelse af de nye, vores
omsorg og hjælpsomhed for hinanden, den gode stemning uden bagtalelser
med plads til alle, den lune humor, vores evne til at byde ind og støtte klubben
med det, som vi kan, har plads til og er villige til at yde.
Medlemstallet varierer mellem 250 og 350, men der er plads til alle. Vores
økonomi er sund, og der er styr på hvordan pengene bruges. Vi har fastholdt
det udbredte medlemsdemokrati, hvor vi jævnligt tager forskellige
klubforhold op til drøftelse. Vi har tilbud om svømmehal, gymnastik, salsa og
fælles skiferietur om vinteren og kajakture, sommerture, bølgeroning, fiskeri,
intervaltræning, løb og cykling om sommeren.
Beretning fra en tur på bølgerne: ”Da vi søndag formiddag er tilbage i
marinaen efter turen til Romsø laver vi et rul og en cowboyredning i havnen,
før vi lægger til ved flydebroen ved betonrampen. Den har gribeliste og
afskærmning, så det er let at komme op uden at ridse kajakken eller falde i
vandet.
Vi lægger kajakkerne på det skrå trædæk, der forbinder broen med molen, og
får dem skyllet, inden vi bærer dem op til bukkene foran kajakstalden nord
for Søsportscentret til aftørring. Vi har plads til 180 kajakker, og der er stadig
plads til, at nye medlemmer kan få plads til deres kajak. Der er også et
tørrerum, hvor min våde dragt og udstyr kommer op at hænge. Hele
kajakstalden er lavet af containere med et saddeltag over og plader på siderne.
På vejen ind møder vi juniorerne, der skal på tur sammen med 4 jollesejlere.
De vil skiftes til at ro og sejle, med bytning på vandet! Der er tre forældre og
en instruktør med.
Vi går med vores våde sko ind ad døren til Søsportscentret og ind i
omklædningsrummet, hvor vi får et hurtigt bad, inden vi skal i sauna.
Saunaen er rigtig hyggelig, og vi har alle et håndklæde med til at sidde på, så
saunaen er rar for alle at bruge. Godt varme af saunaen løber vi ud og hopper i
havnebassinet for at blive kølet af. Betaling for vand og sauna foregår med
vores adgangskort, og vi afregner et par gange om året for vores forbrug.
Vi tager vores hverdagstøj fra de aflåsede skabe i gangen og mødes senere i
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vores hyggelige klublokale over en kop kaffe og får lavet turregistreringen på
PC'en. Vi sidder og ser ud over havnen og bugten, til vi bliver enige om at gå
ud på terrassen ved et bord. Vi kommer med det samme i snak med 3 af
sejlklubbens medlemmer, som prøvede havkajak i lørdags. Inden vi lægger
vejen hjemad, ser vi, om der skal fejes i klublokalet, men det er ikke
nødvendigt i dag. Vi kan nøjes med at fjerne noget papir, og sætte
opvaskemaskinen i gang.
På vej ud tager jeg lige et vend ind i hallen, hvor Per og Tage er ved at
reparere en ridse i glasfiberen på Tages kajak. Vi skal have aftalt hvem af os,
der køber ind til den månedlige maddag på fredag i klubhuset. Vi har
porcelæn og bestik til 60, og vi plejer at være omkring 20.
På næste lørdag skal vi reparere vores klubkajakker, og vi mødes kl 9.00 over
en kop morgenkaffe og brød. Vi regner med at kunne være færdige, så vi kan
slutte af med at spise frokost sammen i klubhuset.
Siden vi fik Søsportscentret for 5 år siden, er der sket meget. Vores klubliv
har udviklet sig, og de fleste af vores 280 medlemmer kommer jævnligt i
klubben, både til roning, for at tage del i aktiviteter og opgaver eller for at ro i
vores romaskine. Vi er blevet rigtig gode til at tage de nye medlemmer med i
fællesskabet både på vandet og på land, så det er nemt for dem at komme
med på klubturene og i klublivet. Vi har også fået et stort netværk ind i
sejlklubben, og døren mellem klublokalerne står ofte åben. Vi har rabat på
medlemskab af begge klubber og hjælpes ad ved store arrangementer og
vedligeholdelse af Søsportscentret.

