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Forord
Inden vi for alvor skyder en ny sæson i gang, har vi både en generalforsamling og en standerhejsning foran os,
som skal afvikles først.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Det er her fundamentet i form af vedtægter, ansvar og
økonomi bestemmes. Det er også her, at du gør din indflydelse gældende på hvem, der skal sidde i bestyrelsen i
den kommende periode. Udover valg til selve bestyrelsen, er der også mulighed for at blive frivillig i et af vores
mange udvalg.
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen eller komme med i et af vores udvalg, kan du melde dit kandidatur til
formanden på mka@andersen.mail.dk eller på selve generalforsamlingen.
Se program for generalforsamlingen på side 3.
Til standerhejsning ryger klubflaget til tops og vi synger vores smukke klubsang. Dagen er præget af højt humør,
hvor vi alle glæder os til den kommende sæson. Og der er virkelig meget at glæde sig til - gå selv på opdagelse i
vores omfattende kalender, hvor der er masser af tilbud til alle. Dagen sluttes af med fællesspisning om aftenen,
hvor Superbamsen og Trøstebamsen også uddeles.
Se program for standerhejsning på side 18.

God vind og høj pagajføring,
Mikael A
Fotos: Generalforsamling øverst - standerhejsning nederst

Foto:
Nytårskur 2018

Nyhedsbrev 1 2019

Medlemsaften - Mikael Andersen
Mål og visioner
Overskriften på det medlemsmøde, som bestyrelsen inviterede alle klubbens medlemmer til at deltage i den 20.
februar var ”Mål og Visioner”.
Bestyrelsen ville her gerne høre medlemmernes ønsker for de kommende år, men også for at få et fingerpeg om
klubbens ve og vel.

I indledningen blev det oplyst overfor de 40 medlemmer, der var mødt op, at aftenens mange input ville danne
grundlag for bestyrelsens videre arbejde, og også danne grundlag for en strategiplan, så vi kan bringe vision til
realisering.
Mål og visioner
De gamle papirer med Mål og Visioner, som også lå på hjemmesiden, var lidt forvirrende at kigge på, da tingene
stod lidt hulter til bulter. Derfor havde vi i bestyrelsen sorteret og grupperet i visionerne inden medlemsmødet,
så det var mere overskueligt at gennemgå.
Vi startede aftenen med minutiøst at gennemgå alle mål og visioner punkt for punkt og notere forslagene ned.
Det var ikke voldsomt meget nyt, vi fik tilføjet, slettet eller ændret på, men det er altid godt at holde ”status”
over alle de mange ting der kitter klubben sammen - og også interessant at se lidt fremad i glaskuglen.

Du kan læse klubbens nye Visionspapirer ved at klikke her
Vision er nok ikke det rigtige ord at bruge om vores papirer i denne sammenhæng, men sådan har vi kaldt dem i
flere år. Måske vi bare fremover skulle kalde dem for klubbens: ”Mål og ønsker”..
Spørgsmål og gruppediskussion
Vi havde i bestyrelsen forberedt 3 spørgsmål til aftens deltagere, som blev inddelt i 4 hold.
Spørgsmålene drejede sig om klubånden, dilemmaer ved tilmeldinger og flow af op- og nedbæringer af kajakker i
svømmehallen:
Sp. 1:

Hvad er en god klubånd og hvilke udfordringer ser du de kommende 5 år
er vi ved at ramme loftet for antal af medlemmer
har vi lyst og ressourcer til at have en ungdomsafdeling i klubben
Vision: Kerteminde Kajakklub skal være et dejligt sted at komme for alle medlemmer

Sp. 2:

Tilmeldingsprocedurer
der opstår tit en frustration blandt dem, der seriøst forbereder en given aktivitet, idet
medlemmer melder fra og til i sidste øjeblik
skal vi have ændret i tilmeldingsprocedurer, så man kommitter sig til at komme
Vision: Det skal være sjovt og udbytterigt for både planlæggere og deltagere

Sp. 3:

Svømmehal
utilfredshed blandt deltagere, der føler, at nogen laver for meget og andre for lidt
med at bære kajakker op og ned
Vision: Vi skal alle hjælpe til

Gruppernes svar
På grund af for lidt tid, nåede grupperne kun at diskutere i små 20 minutter. Det var heller ikke alle grupper, der
nåede at besvare alle spørgsmålene, men der tegner sig alligevel et billede, som bestyrelsen sagtens kan bruge i
sit kommende visionsarbejde.
Grupperne var enige om, at vi efterhånden er blevet en stor klub, som ikke nødvendigvis har behov for en masse
Åbent Hus-arrangementer på jagten efter nye medlemmer. Antallet af nye medlemmer skal tilnærmelsesvist
matche antallet af udmeldelser, så vi balancerer med cirka 350 medlemmer.
Man mente heller ikke, at vi behøver en decideret ungdomsafdeling, men der må gerne bruges kræfter på at få
implementeret nye medlemmer fra bl.a. frigivelseskurser i form af mentorer.
Svar på Spørgsmål 1:
Hold 1:
Klubånd er måske, overordnet set, skredet over tid.
Mentorordning for nye medlemmer
Den øvre grænse for medlemstallet er nok nået
Hold 2:
Hvad er resultatet af skoleaktiviteterne?
Man bør brainstorme andre klubber, der har ungdomsafdelinger
Regler ønskes for at tage børn/børnebørn med ud at sejle/ro
Hold 3:
Fokus på at inkludere nye medlemmer i aktiviteter
Mentorordning
Uskrevne/skrevne regler skal tydeliggøres mht. udstyr, adfærd m.v.
Vi skal passe på vores fælles udstyr
Hold 4:
Vigtigt, at vi altid giver hånd
Vi skal ikke være restriktive
Vi skal bevare hjælpsomheden og være åbne og imødekommende
Til stadighed tilbyde mange aktiviteter i kalenderen
Madpakketure fordelt på grøn/gult niveau
Frivillighed – ansvar (lysten driver værket)
Flaskehalsproblemer om torsdagen med for få kajakker/instruktører
Ikke påkrævet med unge i klubben, da kajaksporten tiltrækker det modne segment
Svar på Spørgsmål 2:
Hold 1:
Italesætte problematikken
Teknik kan f.eks. være et forløb på 8 gange som hold = commitment
Hold 2/3:
Ingen kommentarer
Hold 4:
Vi skal have skarpe deadlines
Der appelleres til selvjustits blandt medlemmerne
Svar på Spørgsmål 3:
Hold 1:
Alle skal hjælpe, uanset om man kun er svømmer eller ej
Svømning kan ikke stå alene, da vi er afhængige af kajakker i bassinet
Hold 2/3:
Ingen kommentarer
Hold 4:
Appel til deltagere om at hjælpe - problemer skal italesættes
- fortsættes -
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Medlemsaften - fortsat
Generalforsamling
Næste punkt på aftens dagsorden omhandlede den kommende generalforsamling.
Vi gennemgik ganske kort de forskellige deadlines med forslag og dagsorden. Herefter blev de medlemmer af
bestyrelsen, som er på valg, ridset op.
Udvalg
Det sidste punkt var præsentation af alle vores udvalg og tillidshverv. Udvalgene fremlagde deres planer for det
kommende år og fortalte, hvem der er medlemmer af udvalget.
Udvalgene gav svar på, hvordan man arbejder ude i udvalgene, hvor tit de mødes, om der er meget at lave for
det enkelte udvalgsmedlem samt om et medlem af turudvalget f.eks. skal deltage på alle klubture m.v.
Det er imponerende at høre, hvad både udvalg og medlemmer med tillidshverv udfører af frivilligt arbejde i
Kerteminde Kajakklub til glæde for os alle.
UDVALG
Event
Søsportcentret
IT
Ungekajak
Kajakker og udstyr
Klubaftner
Klubture
Uddannelse

TILLIDSHVERV
Badekort/nøglekort
Fundraising
Førstehjælp
Gymnastik
Kajakstald
Onsdagshold
Svømmehal
Vandsport

Hvad har vi lært af denne medlemsaften?
For det første havde vi ikke tid nok til at komme i dybden med emnerne, og derfor har vi allerede nu besluttet, at
kommende møder med vision og udvalgsarbejde skal deles over to aftener.
Altså, en medlemsaften det ene år, hvor vi KUN snakker visioner, og en medlemsaften det andet år, hvor vi KUN
snakker om og med udvalg.
Vi har også lært, at kommunikation mellem os alle i klubben er yderst vigtig for den gode klubånd, og derfor skal
vi værne om og fastholde vores gode tradition med at gi´ hinanden hånd, når vi mødes i klubben.
Der var også små tegn på, at vi skal huske at have fokus på alle de forskellige interesser, som vores medlemmer
har. Nogen er de rene teknik-nørder og andre ønsker at ro en stille tur. Der er plads til begge ender - og til alle
dem, som befinder sig et eller andet sted mellem - og derfor skal vi have kigget på, om der også er relevante tilbud til alle.
Næste skridt
Den nye bestyrelse skal have udarbejdet en strategiplan, så vi får realiseret så mange af de ønsker og mål, som vi
mener både vil styrke og gavne vores klub, uanset om vi taler om nyt og lækkert udstyr eller om vi taler om de
bløde værdier.
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Ungdom - Mikael Andersen
Sommerskole
Vi har gennem flere år haft et godt samarbejde med Kerteminde Byskole med projekt Vandsport, der utroligt nok
er en skemalagt aktivitet for skolebørn. Vi har hvert år haft mellem 16 -24 elever på en periode over 10 til 12
torsdage fra 8.30 - 14.30. Tovholderne på Vandsport består af Mathias Høi, Ole Bagger og Mikael Andersen.
Nu har også Revninge Friskole og Munkebo Skole lagt billet ind til lignende tilbud for deres elever, og vi er nu i
dialog med begge skoler om mulige løsninger.
Og det er jo herligt, at vi allerede nu har god kontakt til ”kommende” kajakroere, og det har givet os den tanke
også at prøve kræfter med en sommerskole.
Efter en møderække med Kerteminde Byskole, Revninge Friskole og Plads for Alle (Kerteminde Kommune), vil vi
nu tilbyde op til 15 elever fra 7. – 9. klasseniveau at deltage i Kerteminde Kajakklubs sommerskole. I forløbet indgår også en overnatning i naturen med lejrbål og mad på Trangia.
I vores materiale skriver vi bl.a.:
”Kerteminde Kajakklub ønsker at give børn fra 7. - 9. klasse en sjov og anderledes sommerferieoplevelse, der
både inspirerer og udvikler.

Kerteminde Kajakklubs sommerskole er en slags ferieskole, hvor undervisningen står på kajakrelaterede aktiviteter på land og vand.
Meningen med sommerskolen er at give de unge en social oplevelse med et planlagt forløb, der udvikler og
udfordrer dem.
Sommerskolen afvikles i skoleferien over 4 dage, hvoraf der også indgår overnatning i naturen. Efter forløbet vil
eleverne have opnået en kajakkompetance på niveau med IPP1, samt have lært om grundlæggende regler for
adfærd i natur og om sikkerhed til søs.
Forløbet afsluttes med en kanindåb, hvor eleven får udleveret et diplom og et armbånd
fra Dansk Kano og Kajak Forbund”.

Vi har samlet et godt team til at tage sig af de unge mennesker på Sommerskolen, og holdet består - foruden af
tovholderne på Vandsport - også af Lise Lins, Lone Grønbæk og Per Dolleris.
Sommerskolen bliver ikke et økonomisk problem for klubkassen, idet der både er tale om egenbetaling, donationer og tilskud.
Dansk Kano og Kajak Forbund har allerede smidt kr. 4.000,- i kassen og Lone Grønbæk er i fulde omdrejninger
med at søge om støtte og donationer til formålet.
Sommerskolen bliver afviklet den 15. - 19. juli. I forløbet indgår også en overnatningstur til Munkebo Sejl og Roklub, hvor vi skal overnatte i telte på plænen foran klubhuset.

Der bindes knob

Sune laver et Telemarksving i strømmen
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Kajak i Venedig - Jette Kyed Larsen
I sommeren 2016 var Malthe og jeg på ferie i Italien. Vi boede i en ferielejlighed tæt på byen Caorle og havde
hjemmefra booket en guidet kajaktur i Venedigs kanaler.
På hjemmesiden Venice Kayaks kunne man vælge mellem en kort tur på 4 timer og en lang tur på 6 timer. Vi valgte selvfølgelig den lange tur, så vi kunne få et godt indtryk af byen fra søsiden og samtidig få lidt km i armene.
Da vi ankom til Venedig, skulle vi med vandbus til øen Certosa, som ligger øst for Venedig, hvor Venice Kayaks har
sin base. Hvis man ikke bor i selve Venedig, skal man afsætte god tid til at komme frem. For vores vedkommende
skulle vi først med bil til byen Mestre, derefter med tog til Venedig og til sidst med vandbus til Certosa Island.
Vi ankom i god tid og blev taget imod af vores guide Caroline. Med på turen var ligeledes to franske kvinder, som
ikke havde roet kajak før. Vi klædte om og fik udleveret kajak, veste og pagajer. De franske kvinder fik udleveret
en toer kajak, Malthe og jeg fik glædeligt lov til at ro i hver vores, idet vi havde IPP2 bevis.
Turen ud af havnen på Certosa Island gav os en kort mulighed for at vænne os til kajakken og pagajen, inden det
gik løs med at krydse det ca. 350 meter noget trafikeret farvand over til Venedig. Da vi skulle krydse, roede vi ud
til sejlrenden og måtte afvente, indtil flere både havde passeret. Vi roede videre midt ud i sejlrenden og måtte
endnu engang vente, så flere både kunne passere.
På det tidspunkt havde vi adskillige både i fuld fart foran og bagved os. Hvis nogle har prøvet at køre bil i Italien,
kan jeg oplyse, at de sejler med lige så stor iver og fart, som de kører bil. Selvom det ved første indtryk fremstår
kaotisk, har de dog styr på situationen og vi kom alle helskindet over. Jeg var til at begynde med noget utryg ved
krydset, men guidens ro smittede af på mig - det havde hun klart prøvet før og hun havde helt styr på det.
Vi tilbagelagde vores kryds uden problemer og kunne endelig komme i gang med vores tur rundt i Venedig. Vi
startede turen med at ro over til den venetianske Arsenal, som er et kompleks af tidligere skibsværfter og armeringer.
-fortsættes side 12 og 13 -
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Kajak i Venedig - fortsat
Herefter gik turen rundt i Venedigs kanaler, hvor jeg kun kan udtrykke stor taknemmelighed over, at have en
guide med. Jeg har normalt en rimelig rum og retningssans, men turen rundt i kanalerne, var som en labyrint og
jeg var på egen hånd, nok aldrig fundet ud igen.
Det var en stor oplevelse at ro rundt i kanalerne, hvor man kun kan komme frem med båd, hvilket vil sige igen
fodgængere eller tonsvis af turister, som ellers er overalt i byen. Se venetianernes private baggårde, bådpladser
og ro under deres vasketøj.
Når man ror i kanalerne, skal man ofte sejle 90 grader rundt om en husgavl, for at komme ind på den næste kanal, en kærkommen mulighed for at træne sit for ror. Nå vi nærmede os en ny kanal, kunne vi ikke se de mod
kommende både og blev her guidet i at komme med opråb (Hey-ååh!), der skulle varsle andre både om vores tilstedeværelse.
Der var mange steder en tæt trafik af andre sejlende - private både, taxi både og en del gondoler, men der blev
udvist stort hensyn og ansvarlighed fra alle på vandet.
Da cirka halvdelen af tiden var gået, roede vi ind til en hyggelig piazza, steg ud af vores kajakker og indtog en lækker frokost på én af de lokale restauranter.

Da vi efterfølgende roede videre, holdt vi os primært til de mindre kanaler. Canal Grande kom vi ikke ud på, hvilket jeg var meget taknemmelig for, idet der var noget trafikeret.
Når vi roede fra én kanal til en anden, måtte vi af og til ud i det mere åbne farvand, hvor der var noget mere hektisk bådtrafik, som gav lidt bølger og refleksbølger. Vores to franskmænd havde ikke helt styr på de mindre surf
bølgerne afstedkom. Flere gange var de på vej over i Malthe eller jeg i fuld fart, så for at prioritere sikkerheden
valgte jeg at bytte plads med dem.
Vores tur i kajakken var en fantastisk mulighed for at se Venedig fra søsiden, et godt supplement til at gå rundt i
den fascinerende bys smukke gader. Vores guide, Caroline, var en kompetent kajakroer, fast indbygger i Venedig
og havde derfor et stort kendskab til byen og dens mange historier og fortællinger. Under turen tog hun en masse billeder af hele gruppen, som efterfølgende blev sendt til vores mailadresser.
Vi havde en fantastisk tur, som jeg kun kan anbefale til alle. Kommer jeg til Venedig igen, vil jeg klart booke endnu en guidet tur - enten i kanalerne eller i lagunen, hvor man bl.a. kan ro ud til den smukke ø Burano.
Har jeg god tid, booker jeg gerne begge ture.

Jette Kyed Larsen (660)
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Siden sidst - fra 1. januar til 14. marts 2019
Klubroning
•

Vinterroning med instruktør (hver søndag)

•

Vinterroning (hver søndag)

Workshops
•

Onsdagsholdet (hver onsdag)

•

Vinterteknik (hver anden søndag)

•

Teknik for IPP3+ (en gang månedligt)

•

Gymnastik (hver onsdag)

•

Svømmehal (hver onsdag og lørdag)

•

Rulleworkshop for begyndere (12. januar)

•

Fridyk for begyndere (19. januar)

•

Rulleworkshop for trænede (26. januar)

•

Fridyk for trænede (16. februar)

Kurser
•

VHF-kursus (start 4. marts)

•

Instruktør 1 (start 9. marts)

Særlige arrangementer
•

Nytårskur (1. januar)

•

Stig Pryds (9. januar)

•

Undgå skader på kroppen (6. februar)

•

Generalforsamling (14. marts)

Møder
•

Bestyrelsesmøde (23. januar + 31. januar)

•

Medlemsaften (20. februar)

•

Fyn Rundt (21. februar)

Diverse
•

Rengøring af klublokale (2. marts)

Kommende aktiviteter
Årets klubture

Årets events

•

12. maj

Trangiatur

•

14. marts

Generalforsamling

•

26. maj

Gamborg Fjord

•

6. april

Standerhejsning

•

8. juni

Romsø

•

13. april

Svøm, bowl og spis

•

15. - 16. juni

Thurø

•

27. april

Instruktørweekend

•

Uge 28

Fyn Rundt

•

3.-5. maj

Instruktørsamling

•

10. august

Noret Rundt

•

25. maj

Havnens Dag

•

24. - 25. august

København

•

23. juni

Sankt Hans

•

8. sept.

Kolding Fjord

•

15. juli

Sommerskole

•

14. - 21. sept.

Kroatien - hold 1

•

20. juli

Kirsebærfestival

•

14. - 15. sept.

Kano på Skjern Å

•

3. august

Havnefest

•

21. - 28. sept.

Kroatien - hold 2

•

26. oktober

Standerstrygning

•

5. oktober

Helnæs

•

8. december

Julekajak

•

3. november

Odense Å

Kurser/workshops
•

4. marts - 1. april

Kursus: VHF-radio

•

9. marts - 26. sept.

Kursus: Instruktør 1

•

18. marts - 26. sept.

Kursus: Turleder

•

23. marts

Introduktion af crossover

•

30. marts

Introduktion teknikbane

•

14. april

Beredskabsøvelse

•

23. april

Læs vejr og vejrudsigter

•

11. maj - 30. juni

Frigivelseshold 1 + 2

•

22. juni

Førstehjælp

•

19. juli

Roteknik og foredrag
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Standerhejsning - Mikael Andersen
Standerhejsning er en af klubbens store dage, hvor vi sammen fejrer, at en helt ny
sæson starter med masser af aktiviteter på både land og vand.
Vi starter tidligt på dagen med et fælles morgenbord, og efter morgenhyggen pudser
og polerer vi først klubbens kajakker og dernæst vores egne.
Om eftermiddagen spiller klubbens eget husorkester for til vores klubsang, formanden
siger et par ord og klubflaget ryger til vejrs.
Herefter vælger nogle at ro en tur og andre bliver i klublokalet og nyder en kop kaffe.
Om aftenen har vi fællesspisning, hvor vi alle medbringer mad til en fælles buffet. I løbet af aftenen deles både
Trøstebamse og Superbamse:
Superbamsen bliver uddelt til en, der har gjort en flot indsats i den forgangne sæson i forhold til klubben eller
andre medlemmer. Det drejer sig ikke om at have lavet særlige præstationer, men at have gjort noget særligt for
klubben. Superbamsen uddeles ved standerhejsning og standerstrygning.
Trøstebamsen uddeles til en, der har brug for den. Det vil sige en, der er kommet lidt eller meget uheldigt afsted,
men som har formået at rejse sig og fået noget godt ud af det. Trøstebamsen er en lille opmuntring om, at vi er
nogen, der har set, hvad der er sket og har stor sympati i forhold til, hvordan personen har taklet det. Med
Trøstebamsen følger retten til at kramme den, sove med den og fælde en lille tåre. Trøstebamsen uddeles kun,
når der er oplagte kandidater.

STANDERHEJSNING LØRDAG DEN 6. APRIL 2019
Program:
Kl. 09:00 - 11:00

Vi mødes kl. 9.00 over en kop kaffe og et stykke brød og laver aftaler.
Derefter vokser vi hver en klubkajak eller hjælpes ad med det, så vi har dem på plads, før
vi ordner vores egne kajakker og vokser.
Klubben betaler morgenbrød og voksemidler.

Kl. 13:45 - 14:00

Vi mødes ved flagstangen og synger klubsangen. Formanden siger et par ord og flaget
ryger til vejrs.

Kl. 14:30 - 16:30

Vi ror en tur.

Kl. 17:00 - ??

Vi spiser sammen i forbindelse med standerhejsningen.
Vi mødes mellem 17.00 og 18.00 og dækker bord og stiller maden frem. Vi har hver især
noget mad med til den fælles buffet.
Efter maden er der kaffe og kage, og vi skal have uddelt bamser til oplagte kandidater.

Bestyrelsesarbejde - hvad laver vi? - af Charlotte Gaardsted
Jeg startede i bestyrelsen for 1 år siden.
Jeg tænkte, at jeg i bestyrelsen kunne være
med til at bevare de gode rammer, fællesskabet og den fantastiske klubånd, der er i
Kerteminde Kajakklub.

For at en klub kan fungere og bevare den
gode ånd kræves frivillige kræfter, der gerne
vil yde en indsats - og det har vi virkelig i
Kerteminde Kajakklub.
Bestyrelsen er et af de steder, hvor man kan
byde ind og gøre en indsats.
Vi mødes cirka 6 gange om året og drøfter
stort som småt - lige fra forskellige aktiviteter
i klubregi, udstyr, klublokale og ny kajakstald,
økonomi, planlægge generalforsamling - til
visioner og mål for fremtiden.

Foruden at sidde med i selve bestyrelsen er
Charlotte Gaardsted også aktiv på andre områder.

Alt det der løbende dukker op og der skal tages stilling til, for at klubben kan fungere i hverdagen, til glæde for
alle medlemmer.
Mikael laver dagsorden og skriver referat hver gang vi mødes. Vi får dagsordenen, inklusiv relevant læsestof,
sendt ud inden mødet. Vores møder er effektive, men vi har det også hyggeligt og vi får altid nogle gode drøftelser omkring de forskellige emner.
Der er fokus på at vi i bestyrelsen hører medlemmernes mening og forholder os til dette.
Nogle af os er med i forskellige udvalg og kan melde tilbage derfra. Vi har også opgaver som f. eks. kajakker i
kajakstald, fremstilling af badekort og nøgler – og så er der de store poster som formand og kasserer.

”Bestyrelsens hovedopgave er at være loyale overfor de beslutninger, som generalforsamlingen
har truffet og lede klubben mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand og kasserer samt
eventuelt yderligere bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold og er pligtig
til at drage omsorg for at vedtagne beslutninger bliver udført.
Bestyrelsen styrer og leder valghandlinger for udvalg og tillidshverv.”

