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Forord
Troense Kajakklub startede i 1990, og nu hvor vi skriver 2014, har bestyrelsen bestemt, at den vil
gøre klubbens aktuelle medlemskreds bekendt med en del af klubbens historie.
Historieskrivningen skal være færdig i 2015 til jubilæet i maj.
Det er ikke hensigten at indskrive alle begivenheder, og det er overladt til redaktøren at afgøre
indhold og omfang. På et tidspunkt stopper den trykte udgave af VANDPOSTEN, så kilden tørrer
ud, men det kan den tidligere formand Jan Rueløkke og nuværende formand og webmaster råde
bod på.
Når det ikke er én selv, der kan udvælge, kan man let blive skuffet. Måske er det udvalgte stof for
støvet, for særegent, for ligegyldigt, for lidt, for meget, og det kan der ikke ændres ved. Og dog.
Måske vil en samling af tidligere udgaver af kontaktbladet ”VANDPOSTEN” bliver gjort tilgængelig
for medlemmerne, hvis klubben lader samlingen indbinde.
Den sorte skrift indikerer, at det er den oprindelige tekst, mens den blågrønne signalerer, at nu er
det mig, der causerer.
Marianne Berthing har stået for den endelige redigering og layout.

I begyndelsen var ….. kun Svendborg Sund !
Men så skete det!
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1990

Hvad var nu det? Det virker lidt anderledes. Tænk, sådan kunne et medlem skrive i 1990 –
håndskrift! Det er meget anderledes i dag.
Beretningen om første åtur på Odense å 1990.
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Senere skulle åtur blive en
tilbagevendende begivenhed, som
tiltrak mange medlemmers
interesse. Det vil føre for vidt at
opremse dem alle. Mange åer i
Jylland har været ” beroet”,
ligesom Sjælland har været
besøgt. Mange husker sikkert
turen til Treene i Tyskland, hvor
”tote Tanten” blev afprøvet med
succes.

Gudenåen 20. september 2008

På et tidspunkt var det nødvendigt
at stille op til en roaften for at
blive skrevet op på deltagerlisten
og indbetale depositum. Det er
blevet anderledes de senere år,
men åturen er et must. Man
snyder sig selv, hvis man ikke

deltager i de særdeles veltilrettelagte ture.
Netop d.d. (den 21. maj 2014) er jeg blevet bedt om at bestille overnatning på Gudenå Camping til
ultimo september 2014.

1991
Samarbejdsaftale mellem Troense Bådelaug og Troense Kajakklub.
Forelagt generalforsamlingen i TBL den 16.11.1991
Ved generalforsamlingen i TBL – Troense BådeLaug - den 16. november 1991 stemmes om en
samarbejdsaftale mellem TBL og Troense Kajakklub.
Kajakroerne danner en selvstændig klub.
Deraf følger:
Kajakroere har tilhørssted på Troense BådeLaugs område.
Kajakklubbens medlemmer skal også være aktive medlemmer i Troense BådeLaug (se dog
nedenfor). Det medfører, at man har samme ret og pligt som andre medlemmer i Troense
BådeLaug.
Bemærkninger: Selvsagt før nævnte, så forpligter TBL sig til, at der er isætningsmuligheder for
kajakker. Det vil sige, mindst som det er nu.
Aktive medlemmer med bopæl på Tåsinge har fortrinsret til klubbens kajakpladser.
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Det kan tillades, at et medlem af kajakklubben ikke er medlem af Bådelauget, hvis begge
efterfølgende betingelser er opfyldt:
Medlemmet skal have bopæl uden for Svendborg kommune
Medlemmet må ikke benytte faciliteterne i Troense.
Troense Bådelaug er ikke forpligtet til at yde økonomisk tilskud til kajakklubbens aktiviteter.
Offentlige tilskud til kajakaktiviteter søges af kajakklubben.
Vedtaget

for Troense Bådelaug

for Troense Kajakklub.

Ja, så læste vi det. Kajakroere skulle både betale kontingent til TBL + Troense Kajakklub.
Familiekontingent til TBL

300 kr/årligt

Familiekontingent til Troense Kajakklub 400 kr/årligt
Voksne o. 20 år til TBL

150 kr/årligt

Voksne o. 25 år til Troense Kajakklub

200 kr/årligt.

1992
Min første sæson som kajakroer
af Jens Wind
På min daglige cykeltur har jeg mange gange iagttaget kajakroerne og har haft lyst til selv at prøve,
men først på klubbens 1 års fødselsdag (1991) dristede jeg mig til for første gang i mit liv at gøre
forsøget. DET HAR JEG IKKE FORTRUDT. Selvom jeg ufrivilligt har set både Svendborg Sund og
Odense Å fra bunden, har jeg siden tilbragt ikke så få timer oven vande.
Det har medført, at også familien er blevet interesseret. Foreløbig dog kun min ældste datter,
Karen, men jeg satser på at tegne et familieabonnement for 1992. Vi har roet mange småture
sammen på sundet – oftest i en Tiki af hensyn til ”faren”.
På de fleste tirsdag og onsdage i sommerens løb har jeg været i en kajak, og også deltaget i
handicaproningen. Jeg har dog måttet erfare, at jeg ikke er sytten længere, og så har Ole været en
trøst, men at han skulle få en bedre placering må bero på et større handicap.
Svømmeprøven var jeg lidt betænkelig ved. På turen fra havnen til Pilekrogen mellem vandmænd
og ålegræs ledtes tanken hen på, at det måske var et par dage, siden jeg sidst havde svømmet,
men efter at svømningen her i vintersæsonen er henlagt til svømmehallen, er de 600 meter for
intet at regne. Mit mål er nu 1.000 m eller måske snarere 2.000 m….
På klubbens 1 års fødselsdag demonstrerede formanden grønlændervending. Det så egentligt
meget nemt ud. Henrik siger, at man bare skal vælte, lade være med at tænke, og så 2 tag…………
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Nå! Rom blev ikke bygget på en
dag.
Mit budskab til den, der overvejer
en kajaktur til sommer, er, at du
roligt kan hoppe i, selvom det
bliver ved siden af.
Jeg skriver stadig om forhold i
90´erne.
I 1992 fortæller et kort referat fra
Generalforsamlingen:
KAJAKSKUR
1992: Bo Larsens prøver kajak for første gang
Der var enighed om, at skuret i år
har 1. prioritet. Dvs. klubbens
økonomiske midler skal gå hertil. Får vi ikke bygget skuret i år, er situationen uholdbar, idet vi
allerede nu mangler plads til 12 kajakker. Tipsmidlerne er søgt, men svaret forventes først i
slutningen af juni måned. Vi har fået byggetilladelse i år. Skuret koster ca. 30.000 kr.

”Som optakt til klubbens byggeri af kajakhus var jeg rundt ved alle trælaster for at indhente tilbud
på materialer. Baagøe & Riber var billigst, og på toppen forærede de os eternitpladerne. Jeg vil
derfor råde alle byggelystne medlemmer til at stikke hovedet omkring Baagøe & Riber for at få et
tilbud.”
Henrik Møller
I 1992 opføres det første kajakhus. Der skulle forløbe mange år, før vi fik bygget de nuværende
huse, Hejrehuset og Pilehuset. Klubben fik imidlertid tilladelse af TBL til at bygge et mindre skur for
enden af TBLs skur.
Men det var langt fra tilstrækkeligt. Kummerlige omklædningsfaciliteter og manglende plads til
materiel. Det var ikke nemt at være kajakroer, men spændende.
Nå, men hvad fører al det skriveri til. Frygt ej, jeg ved det heller ikke, men vi kommer langt
omkring.

1993
Ved generalforsamlingen den 17. februar 1993 forelægges en vedtægtsændring, som især skal
ændre det forhold, at Henrik og Ingrid Møller har flertal, hvis stemmetallene står 2-2, idet
formandens stemme ved stemmelighed vægtes med 2.
Der bliver nu 5 medlemmer i bestyrelsen, idet et 5. medlem vælges. Det fastsættes ligeledes, at
der skal føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Forhandlingsprotokollen skal være
tilgængelig for almuen.
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Henrik Møller skriver:
”3 års juntastyre. Det er gået stærkt i klubben de sidste 3 år. Klubben er blevet ledet af 2-3
personer, som har bestemt ALT, så det er naturligvis let at blive enige om tingene.
At være med til at starte og lede en ny klub har stillet store krav. Vores daglige livsførelse har
været tilrettelagt i forhold til kajakkerne. Næsten dagligt har vi snakket eller overvejet kajakideer,
planlagt, skrevet, instrueret, igangsat m.m.. Vi har ikke roet meget selv.
Vores motivation til at bruge så meget tid og så mange kræfter i klubarbejdet har været følgende:
Det er spændende at starte noget nyt op.
Det er utroligt lærerigt og giver indsigt i nye ting m.h.t. ledelse, forening, kommune, DIF, DKF,
presse, sponsorer m.m.
Det er en stor tilfredsstillelse at se klubben vokse, at medlemmerne trives, og at mange nye ideer
lykkes.
Det er dejligt at bruge sig selv og være aktiv sammen med andre.”
NY FASE
”Nu er opstartsfasen overstået, og et grundlag skabt. Tiden er inde til nye ideer og en
OMSTRUKTURERING. Troense Kajakklub er ikke en fast og uforanderlig institution. Den eksisterer
på medlemmerne, nye som gamle. Klubben skal ikke styre medlemmerne. Det er medlemmerne,
der bør styre foreningens udvikling. Vi skal skabe sammenhold og stræbe efter samme mål!
KLUBBEN HAR BRUG FOR DIG!”
Derefter beskriver Henrik sine tanker om klubudvalg, som skal have ansvar for bestemte områder
fx: Tur - og aktivitetsudvalg, Idrætsudvalg, Hus - og kajakudvalg, Sponsorudvalg,
Instruktionsudvalg.
Det er udvalg, vi kender i dag.
I 1993 kalder man også på frivillig arbejdskraft. Det var heller ikke dengang let at samle
medlemmer til praktisk arbejde. Henrik udfærdigede en liste, som han kaldte:
LUGEUge

SKUFFENavn

Adresse

RIVEPLAN
Fødselsdag

Telefon

Listen kom i VANDPOSTEN, og så havde man blot at komme.
Formand Henrik skriver på Formandens side i VANDPOSTEN nr. 3:
”Trods de materielt bedre muligheder er aktiviteten dalet markant. Deltagelsen i vore klubaftener
er dalet katastrofalt, handicappen er afgået ved en stille død osv. Sidste sæson roede vi 17.129 km
i sommersæsonen, og i år når vi næppe 10.000 km.
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Skal det være sådan, eller skal vi prøve at få mere gang i den næste år. Ruth er flyttet til USA et år,
Gert og Rose og Susanne har brugt megen tid på at flytte, Bettina har været syg, men kommer
igen. Forklarer det alt?
Bestyrelsen udarbejder et spørgeskema, som uddeles i vinterens løb. Heri søger vi belyst, hvilke
aktiviteter medlemmerne har lyst til. Er det nok, at der ligger en kajak, som du kan ro i, når du har
lyst, eller skal vi have mere fælles aktivitet?
Klubudvalgene har heller ikke fungeret helt som ønsket! Mener du, at vores aktivitet er dalet for
meget, så overvej følgende:
Hvad kan jeg gøre for klubben?
Hvad kan klubben gøre for mig? ”
Henrik slutter med at takke de få, men trofaste hjælpere.
Det var en tekst, som kunne forstås. Det lød som præsident Kennedy, da han sagde: Spørg ikke,
hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land!
I det nummer kunne også læses, at Ole Larsen kun havde roet 667 km i sommersæsonen!

1994
Henrik er stadig formand, og han lyder gladere i sine budskaber denne gang:
” Så gik endnu en dejlig sæson fuld af aktivitet.”
Især omtales ”Landsstævnet i Svendborg, som blev en særdeles givtig forretning for kommunens 2
kajakklubber. Efter en uges slid havde vi skrabet 42.000 kr hjem til hver klub. Aldrig har vi haft så
mange penge.
Men for vores vedkommende havde vi et stort hul at komme dem i, der stod jo en trailer til 20.000
kr øverst på ønskelisten. Den er anskaffet og taget i brug. Bestyrelsen har besluttet at udskifte et
par kajakker. Så kassen er tom igen”.
Børneroningen omtales stedse flittigt og positivt.
”Vores gamle slider Gert Post er stille og roligt bakket ud af børneroningen. Du var med ved
klubbens start, og du har roet med børnehold alle årene indtil i år. Du har lagt et stort arbejde i
klubben, og det vil jeg takke dig tusind gange for.
Siden sidst er Ole udtrådt af bestyrelsen og udvalg af personlige årsager. Ole, du skal have mange
tak for din indsats i de forløbne år, jeg vil især huske din ukuelige fightervilje, dit smittende humør
og ikke mindst den gode middag, du havde arrangeret ved vores standerhejsning.”
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1995
1995 er det første år, hvor annoncer er kommet ind i VANDPOSTEN. Igen er det Henrik samt de
unge, som har samarbejdet om opgaven.
Ellers skriver formanden: ” Vintersæsonen er også aktiv i år. Der svømmes, løbes, spilles
bordtennis mv. Søndagsløbet er gået i stå, men svømmehallen bruger vi flittigt. Det ser også ud til,
at vi igen i år får chancen for en klubtur til udlandet i sommerferien”
I samme blad skriver Ruth Sommer om naturens sårbarhed. ”Naturen er til for at blive brugt, men
ikke misbrugt.”
Kontingentet for 1995 er det samme som i 1994.
Kajakklub:

Bådelaug:

Børn/unge under 25 år

180 kr

Børn/unge under 20 år: 120 kr

Voksen

200 kr

Voksen

175 kr

Familie

400 kr

Familie

350 kr

Passiv

50 kr

Til festen den 22. april trækkes lod om en præmie blandt de medlemmer, der kan fremvise
kvittering for indbetalt kontingent.
Troense Kajakklubs medlemmer skal stadig være medlemmer af Bådelauget, men hvor længe kan
det fortsætte?
”I samråd med DKFs breddekonsulent besluttede bestyrelsen i april at arbejde for, at vi bliver 100
medlemmer. Det er vores forventning, at flere voksne medlemmer vil give flere til at give en hånd
med omkring alle de praktiske gøremål, der er i klubben. Vi skal huske, at klubben eksisterer på
frivilligt, ulønnet arbejde, og arbejdet er særdeles overkommeligt, hvis vi deles om det. For at nå
det højere medlemstal besluttede vi at købe flere turkajakker, samt at tage flest muligt ind på
begynderinstruktion. Vi har i år købt 3 turkajakker: 1 Fanger, 1 Kyst og 1 Skraptus, desuden har vi
købt en nyere kapbåd, Razer. Resultatet af vore indkøb er, at pengekassen er tom.”
Det har vi hørt før, men klubben er jo ikke en sparekasse.
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1996
I januar 1996 under overskriften: Ny formand meddeler Henrik Møller, at han vil fratræde som
formand efter at have været med fra starten. En af grundene var, at han mente, at han af nogle
medlemmer blev anset for klubejer, og at alt for mange ting faldt tilbage på ham. Det kvæler let
initiativ og virkelyst, forklarer Henrik.
Hvem mon vælges? Tør nogen tage over, hvor Henrik slap?
Det viser sig, at Ruth Sommer vælges som formand på generalforsamlingen. Ruth beskriver sine
forventninger som formand på sin første Formandens side, Ruth takker Henrik Møller for hans
store indsats i klubben, og Ruth begiver sig til at løse den store opgave som formand. Klarer Ruth
pynten?
Det viser sig nu, at Ole har taget sig sammen, og kilometerstatistikken den 20. juni viser 1. plads
med 584 km. Ole slutter sæson 1996 med 1.447 km. Dobbelt så meget som nummer 2, Lisbeth
Fabricius med 729 km.
Byggeudvalget med Henrik Møller som formand arbejder med 2 modeller. 1 i skrænten og 1 i
vandet. Det skulle vise, at det var et langsommeligt arbejde, som ville tage mange år. Først i det
næste århundrede lykkedes det at komme i gang, -så det må vente lidt.
Klubmesterkabet i 1996 som indeholdt flg. discipliner: Pålidelighedsløb, Slalom, Stående roning er
et tilbagevendende arrangement, som var et fast punkt hver sæson i mange år. Men alting ændrer
sig over tid, og p.t. er løbet taget af plakaten.

1997
”Tak til alle for det forgangne år, ”skriver Ruth på formandens side i 1997.
”Det har været spændende at prøve kræfter som formand. Kontakten med klubbens medlemmer
har været mere intens, og det har været en stor og givtig oplevelse. Uden den store opbakning fra
jer, var det ikke lykkedes at bevare den positive ånd, der hersker i klubben. Det har ikke skortet på
aktive hænder, når der skulle gøres et stykke arbejde.
Byggeudvalget arbejder videre med at skaffe et klubhus. Forhåbentligt kommer der realistiske
planer på bordet i år, så vi kan få ordentlige faciliteter.”
Ole dukker igen op på 1. pladsen i kilometerstatistikken: 1531 km. Det er noget af en præstation.
Tænk at kunne ro så meget med så korte arme!
Den optimistiske formand for Byggeudvalget fortæller nu, at arkitekt Steen Skovmand har haft
blyanten fremme, at han har været til møde med kommunens tekniske afdeling, Bådelauget,
hotellet samt Beboerforeningen.
Generelt kan det siges, at ideen bliver positivt modtaget overalt.
Kommunen ønsker dog en ændring af lokalplanen, og det er hensigten at afholde offentlig høring.
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Kan det virkeligt gå så nemt?
Tour de Thurø er et stævne, som arrangeres af Troense Kajaklub med de fynske klubber som
deltagere. Vi kender alle betingelserne, og det er et jættedejligt stævne med en sværm af
deltagere.
Handicaproning genoptages i 1997 med Ingrid Møller som primus motor. ”ALLE KAN DELTAGE nye
som gamle.”
Bliver det et hit? Det må vi finde ud af.
I decembernummer 1997 af VANDPOSTEN skriver Henrik igen om DSB- Det store Byggeri:
”Dialogen med hotel, Bådelaug, kommune fortsætter. Siden sidste blad har vi brugt en søndag på
havnen. Vi opstillede master og trak snore for at markere, hvordan Skovmands projekt ville
placeres i landskabet. Dernæst fotograferede vi opstillingen, så vi kunne vise det for interesserede.
Siden har vi haft møde med teknisk
forvaltning, og i øjeblikket venter vi
på svar fra den. Det er min generelle
opfattelse, at alle er positive, men de
fleste er også meget bange for at
”træde” andre over tæerne. Derfor
bliver processen meget lang, og
derfor må jeg nødvendigvis revidere
mine forventninger til fremtiden og
sige: Jeg forventer, at kommunen
afholder en offentlig høring med
henblik på en samlet plan for
havneområdet inden vores
generalforsamling. Min generelle
holdning er, at vi nok skal finde en
god løsning, det kommer blot til at
tage lidt længere tid end forventet.”
Henrik skulle bare have vidst, hvad
lidt længere tid ville betyde. Der
skulle forløbe mange, mange år.
Hvordan så en af tegningerne til det
forjættede byggeri så ud?
Samme år (1997) har formand Ruth
Sommer arrangeret sig med et cirkus
– Kajakcirkus- på Christiansminde. 16
kajakroere mødte op fredag
formiddag til en helt anden verden.
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Roerne skulle hjælpe med til at rejse
et enormt cirkustelt, og om søndagen
skulle de tage det hele den modsatte
vej. Det gav penge i klubkassen og
fribilletter.
Der er ingen tvivl om, at Ruth har sine
fangarme ude.
Nu står Oles kilometertal på 1800 km.
380 km mere end nr. 2 Anne Lolk.

1997: Stort ungdomshold på tur

1998
I 1998 noterer formand Ruth
Sommer på Formandens side: Der
er stor deltagelse til påsketuren til
Ry, og til sommerferieturen til
Sverige har allerede 25 tilmeldt sig.
Vi er trængt på flere fronter. Der er
ikke meget plads i vort eget hus.
Plads mangler også til kajakker, vi
har købt en let brugt Trazer og en
kapkajak. Pladsproblemet vil
bestyrelsen prøve at finde en
løsning på.”
Henrik skriver endnu engang: ”Rom
blev ikke bygget på en dag, og det
samme må vi sige om vort forestående byggeri. Vi kunne desværre ikke præsentere et færdigt og
godkendt projekt på vores generalforsamling. Tiden har snydt os lidt, og det skyldes, at det er et
meget sart område, vi befinder os i, og det betyder, at alle. der skal høres og som skal træffe
afgørelser, har brug for betænkningstid. Processen foregår langsomt, men den skrider fremad.
Selvom jeg generelt er til hurtige beslutninger, så mener jeg, at det i denne sag er meget vigtigt, at
vi får en løsning, som tager mest muligt hensyn til alle parter.
Vi møder overalt stor forståelse for vort ønske om tidssvarende klubfaciliteter, så vi skal nok finde
en fornuftig løsning, hvis vi giver os tid.”
Hvis vi giver os tid! Det får Henrik så!
Det fremgår af referatet af generalforsamlingen den 16. marts 1998, at der fortsat skal hensættes
25.000 kr. årligt til DSB – Det store Byggeri.
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Klubbens æresmedlemmer 1998: Henrik og Ingrid Møller

Her på Generalforsamlingen blev Jan Rueløkke
valgt ind som medlem af
bestyrelsen uden
portefølje. Ham skal vi høre
meget mere om senere.
Ole vil gerne have en
børnekajak mere og et
mindre beløb til pølser, is
mv. Det blev debatteret,
om man skulle give de
enkelte udvalg deres egne
penge. Det kunne man ikke
blive enige om. Her ser vi
de første forsøg til en
ændret struktur i klubben.

”Noget helt nyt og spændende, som jeg forventer mig meget af. Klubben har fået bevilget 40.000
kr. fra kommunens 5%-pulje. Disse penge er øremærket til polokajakker. Kajakpolo er et holdspil,
der vil tilføre en helt ny vinkel på vor sportsgren. Hvordan vi vil gribe det an, er endnu et
spørgsmål. Ikke mange klubber har kajakpolo som tilbud. Vi vil være den første på Fyn,” sådan
skriver Ruth Sommer i VANDPOSTENs decembernummer i 1998.

1999
I 1999 får Katrine Laub og
Anne Lolk næsten 2 sider i
VANDPOSTEN, hvor alle deres
placeringer omtales, ligesom
de har modtaget Svendborg
Kommunes Idrætspris og Årets
Idrætspris.
I referatet fra generalforsamlingen noteres kortfattet, at
Henrik berettede om byggeudvalgets aktiviteter.
Arkitekten har ændret hus og
placering. Det forventes, at der
snarligt indkaldes til offentligt
høring.
Det har vi hørt før!

Anne Lolk vinder guld til VM. Henrik Møller til højre.

Udgivet af Troense Kajakklubs bestyrelse i anledning af klubbens 25 års jubilæum 2015

14

Sponsorer til Troense Kajakklubs 25 års jubilæum: Tuborgfondet, Fynske Bank, Nicus Nature, Svendborg Kommune

I september får medlemmerne at vide, at byggeudvalget arbejder hen mod en løsning, der bedst
muligt tager hensyn til alle lokale interesser. Og udvalget håber snart at kunne fremlægge er
realiserbart projekt for klubben.
Luftkasteller eller realiteter Nyt fra byggeudvalget, af Henrik Møller.
4 år er der gået siden byggeudvalget blev nedsat. Vi startede med brask og bram, blev siden
bremset meget af alskens komplikationer. Til tider har det været frustrerende, når der absolut
ingen fremskridt var at skrive om, men nu ser det ud til at lysene.
Meget tyder på, at Svendborg kommune vil støtte vores byggeri med 500.000 kr, og at hotellet er
indstillet på at finde en løsning, så vi får lov til at opføre et harmonisk byggeri inde ved skrænten.
Teknisk forvaltning arbejder konstruktivt på en lokalplan, og vi har selv sparet 100.000 kr op til
formålet. Det er absolut realistisk at tro på, at vi har vores klubhus ved sæsonstart 2001.
Men der er lang vej endnu.
Den endelige placering og udformning af klubhuset skal fastlægges.


Byggeretten skal sikres.



Lokalplanen skal falde på plads.



Vores eget arbejde som er budgetteret til 100.000 kr skal planlægges.

Der mangler mange penge endnu. Hvordan skal de skaffes?


Mere eget arbejde?



Optagelse af realkreditlån?



Medlemsindskud?



Øget kontingent?



Andet?

Med nedenstående kommunale tilsagn i hånden skulle man tro, at Svendborg Kommune er
forpligtet til at yde 500.000 kr. til klubhusfaciliteter, og det er forståeligt, at Henrik er optimistisk,
men …
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Skulle det være så nemt? Det vil tiden vise.

Udgivet af Troense Kajakklubs bestyrelse i anledning af klubbens 25 års jubilæum 2015

16

Sponsorer til Troense Kajakklubs 25 års jubilæum: Tuborgfondet, Fynske Bank, Nicus Nature, Svendborg Kommune

2000
På Formandens side i april skriver
Jan Rueløkke for første gang som
formand for Troense Kajakklub.
10 års jubilæet den 17. juni 2000
får opmærksomhed ligesom DSB
– Det store Byggeri.
Den 20. marts fik vi afholdt den
offentlige høring om byggeri ved
havnen. Det er bestyrelsens
opfattelse, at det ville være
optimalt, hvis vi sammen med
Bådelauget kunne blive enige
om:

Katrine Laub, Anne Lolk, Lisbeth Lolk og Matilde Svendstrup

 Havnens indretning i fremtiden, herunder placering af klubhus, forarealer, isætning af kajakker,
isætning af joller mv.
 Samarbejde i fremtiden
 Vilkår for udskilning fra Bådelauget.
Desværre er det ikke lykkedes for os at få en forhandling med Bådelaugets bestyrelse i gang.
Bådelaugets bestyrelse har derimod forelagt os en ny samarbejdsaftale, som betyder forøgede
udgifter og minimal indflydelse. Dette har vi naturligvis ikke kunnet acceptere.
Der bliver lavet en ny aftale med Troense Bådelaug
”Aftale om benyttelse af Bådelaugets faciliteter.
Aftalen går på, at kajakklubbens medlemmer for et årligt beløb og på nærmere fastsatte vilkår kan
benytte en del af Bådelaugets faciliteter.
Aftalen er gældende for et år ad
gangen, løbende fra 1. juli og til 31.
juni året efter.
Aftalen er indgået for en et-årig
periode.
Aftalen kan af begge parter opsiges
med mindst en måneds varsel til en
periodes udløb
Begge parter kan opsige aftalen,
hvis den misligholdes af den anden
part.

Fynske mestre: Anne Lolk, Lisbeth Lolk, Christian Mørk og Bo Larsen
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Aftalen kan opsiges af kajakklubben, hvis den erhverver egne faciliteter.
(med den tidsangivelse, ville det være umuligt at opsige kontrakten – 31. juni. Hvornår har vi set
det?)
Vilkår:


Kajakklubben sørger selv for opbevaring af kajakker. Eksisterende tilbygning til
optimistjollehuset (kajakskur), kan fortsat benyttes.



For klargøring af kajakker kan optimiststativerne benyttes i det omfang de er frie.



Der må benyttes vand til rengøring af kajakker og el til belysning og elværktøj.



Bådelaugets 2 følgebåde kan i det omfang de er frie benyttes til klubsejladser.



Kajakklubben deltager i vedligeholdelse af optimistarealet.



Bådelaugets klublokale og køkken kan efter nærmere aftale benyttes til kajakklubbens
klubsammenkomster. Udstukne retningslinier for oprydning og rengøring skal følges.



Toiletter og bade kan benyttes i det omfang de er åbne.

For benyttelse af ovennævnte faciliteter betales et årligt beløb. For året 2000/2001 skal der
betales 20.000 kr. Beløbet er incl. moms. Beløbet forfalder til betaling i to rater., 1. juli 2000 og 1.
januar 2001.
Den årlige benyttelsesafgift udregnes på grundlag af det antal personer fra kajakklubben, der
benytter faciliteterne, multipliceret med det aktive kontingent som Bådelaugets medlemmer giver
plus moms.
Hvis Bådelauget foretager større investeringer, som kajakklubben kan drage nytte af, kan det
komme på tale, at dette skal indgå i forhandlingerne af det årlige beløb.
Denne aftale træder i kraft den 1. juli 2001. Indtil da er aftale af 16. november 1991 gældende.
Troense, den 13. juni 2000
Troense Bådelaug

Troense Kajakklub

Jørgen Andersen

Jan Rueløkke.

Sådan var ordene, som kom som en åbenbaring for Bådelauget uden forhandling med Troense
Kajakklub. Det bliver starten på en periode, hvor de varme ord og smil mellem de to parter var
begrænset.
Vi bliver nødt til at fortsætte med Byggeudvalget, hvis formand Henrik har skrevet følgende
indlæg:
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”På den offentlige høring i marts blev vort projekterede klubhusrykket mod vest med start
omkring den nuværende jernbom. Efterfølgende har vi haft et særdeles positivt møde med
hotellet, der har erklæret sig villig til at afgive jord til den foreslåede vestlige placering. Kommunen
udarbejdede herefter et forslag. I forslaget forlænges ”jollepladsen” ca. 50 m mod vest.
Dette forslag blev sendt ud til de lokale foreninger og hotellet for en kommentar. Den eneste
negative kommentar, der indkommet, er fra beboerforeningen, der pointerer, at aktiviteten er
vigtig for området, men de kan ikke gå ind for den vestlige placering, der tvinger byggeriet længere
ud i det. De foretrækker en løsning ved det eksisterende kajakhus. Kommunen har overvejet en
placering ved Badstuen, men den tanke er vist droppet igen, da dette formentlig ville gøre huset
mere dominerende.
I sidste ende bliver det en politisk afgørelse, hvor huset skal ligge, men som jeg ser det, bliver det
kommunens ideudkast, der vinder. Det forslag er der størst opbakning omkring.
Med armen vredet kraftigt om på ryggen besluttede bestyrelsen i enighed at underskrive en aftale
med Bådelauget, selvom den stiller kajakklubben noget dårligere end den gamle. Jeg ser kun en
konklusion på denne aftale, og det er at få ”banket” vores eget klubhus op hurtigst muligt. Så det
er nu vigtigere end nogensinde, at vi gør alt for at få etableret egne faciliteter i løbet af første
halvår 2001.”
Det er en forkortet udgave af Henrik indlæg.
Men mon det kan gå så hurtigt? Vi får se.
I samme VANDPOST
får medlemmerne
programmet for den
17. juni 2000,
klubbens 10 års
jubilæum. Det har
helt givet været en
herlig dag med
aktiviteter både til
vands og på land.
Ruth får en meget
venlig hilsen fra
resten af bestyrelsen
med mange tak for
den store indsats.
Bestyrelsen havde
rent glemt
Præmieoverrækkelse Ponduscup
taksigelsen ved
generalforsamlingen.
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Der blev også plads til omtale af DM i kajakpolo, hvor klubbens juniorhold vandt DM og
seniorholdet sluttede med en 5. plads. Træningstiden i Svendborg er blevet reduceret, så
juniorholdet har besluttet at tage til Odense og træne sammen Odenses polospillere, når det kan
lade sig gøre.
Vi lader nu tiden gå og fortsætter med begivenhederne i 2001.

2001
Henrik er af Svendborg kommune blevet udnævnt til Årets Idrætsleder 2000. Henrik og Ingrid vil
forlade kommunen og flytte til Odense, og Jan Rueløkke udtrykker stor tak for Ingrids og Henriks
store arbejde for Troense Kajakklub.
I brev har Hotelejer Eriksen fra Troense Hotel meddelt, at han under ingen omstændigheder vil
indgå lejeaftale, førend skellinien på havnen er afklaret. Det er vanskeligt at komme videre i
byggesagen, og vi må indstille os på endnu 1 år med det de nuværende faciliteter.
Det er nu klart, at Ingrid og Henrik flytter til Odense 1. juli, og Jan Rueløkke udnævnte dem begge
til æresmedlemmer i Troense kajakklub med diplomer.

2002
I 2002 beskriver formanden det nye tiltag: ”Senior-Kajak-Center. Efter planen bliver det et
målrettet projekt, som henvender sig til de aktive 50-60 årige uden øvre aldersgrænse. Da det
kræver nogle stabile kajakker, har vi søgt og fået bevilget 60.000 kr. fra kommunens 5% pulje til
indkøb af 5 havkajakker.Det nedsatte havkajakudvalg ansøger forskellige fond om midler til
yderligere indkøb, da man håber at kunne starte et begynderhold på 10 personer på 10 personer i
begyndelsen af man.”
Til sidst lidt om byggesagen.
Den længe ventede lejeaftale med Hotel Troense er nu udelukket. På et møde med Kulturel
Forvaltning den 22. august 2002 blev vi gjort klar, at kommunen ikke ville støtte et byggeri på lejet
grund. Man var dog stadig positiv omkring byggeriet, hvor der nu ses 3 muligheder for placering:
Skrænten mod vest, som kommunen ejer, parkeringspladsen neden for bageren eller Sø- pavillon
modellen bygget på den vestlige del af optimistpladsen samt ekstra opfyld. Kajakklubben er
indkaldt til møde med Teknisk Forvaltning den 11. feb. 2003, hvor vi forventer at få en konkret
afklaring på det videre forløb i sagen.” Indlægget er forkortet, men det når at skinne igennem, at
denne formand også er optimist.
Kan det gå så nemt?
Der skulle forløbe mange år endnu, før klubben kunne sende tegninger i udbud.
I juninummeret af VANDPOSTEN står:
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Omkring klubhusbyggeriet!!!
Med 3 udråbstegn regner læseren med, at der kommer godt nyt ”Siden sidste nummer af Vandposten har der afholdt 2 møder med Svendborg kommune for at
finde en mulig placering af klubhus. Først med kulturel forvaltning og senere med teknisk
forvaltning. Ved møderne deltog de politisk valgte udvalgsformand samt afdelingscheferne. Det er
helt klart et stort fremskridt, at sagen er kommet på op dette niveau, og konklusionen for
møderne var da også, at man ønskede en hurtig løsning på sagen.
Efterfølgende har der været holdt to møder med Troense Bådelaug, hvori teknisk forvaltning og
arkitekt Steen Skovmand deltog. På disse møder blev der diskuteret muligheden for at bygge vort
kommende klubhus sammen med Bådelaugets hus. Det skal i så fald være på arealet ved siden af
den eksisterende bad-toiletbygning. Kommunen er meget interesseret i denne løsning.
Bådelaugets bestyrelse overvejer i øjeblikket i øjeblikket, om den kan gå ind for denne løsning.
Problemet består i at fremtidssikre sig fortsat ret til vinteropbevaring af både på det offentlige
parkeringsareal samt økonomisk dispensation for afgivelse af jord. Hvis bestyrelsen peger på
denne løsning, skal der efterfølgende afholdes et medlemsmøde i Bådelauget for endelig
godkendelse.
En anden mulig placering kunne være at rykke byggeriet længere mod øst samtidig med at lave en
opfyldning.”
Tåsinge rundt 31. august.
Vi ror i etaper. 1. stop: Stenodden, hvor morgenkaffen nydes. Forskellige stop undervejs inden
medbragt nydes ved Skovballe. Efter Vornæs endnu et stop inden vi vender næsen hjemad. Der
kører bil med trailer til de forskellige stoppesteder, så man vælger selv turens længde. Derfor en
tur alle kan være med på.
Hanne Larsen, Lodsvej 10, Troense udtrykker tvivl om, at Troense Kajakklub kan finansiere et
byggeri som Jan Rueløkke har beskrevet, og hvordan har bestyrelsen tænkt sig at klare driften?
Formanden svarer med et større indlæg i VANDPOSTEN, hvor han bl.a. skriver, at med et
medlemstal på 150 medlemmer med den aldersfordeling, som er p.t., vil klubben kunne stå
distancen. Medlemstallet stiger i denne tid, og maximum skulle være 175 medlemmer. Jan må
have haft en krystalkugle, for det nuværende byggeri kostede omkring 1.5 mill. kr. Se en senere
oversigt.

2003
Den 18. marts 2003 vedtager generalforsamlingen nye vedtægter, hvis målsætning primært er at
få en fladere ledelsesstruktur således, at ansvaret for klubarbejdet bliver fordelt på flere personer.
Forslaget indebærer, at næstformand + sekretær slås sammen, og formændene for de forskellige
udvalg: Tur/aktivitet, Materiale/hus, Børn/unge og Instruktion indtager bestyrelsesposter.
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Det er ved at være trættende at høre om byggesagen, som i 2003 endnu engang er stødt på grund.
Få dage før lokalplansforslaget skulle vedtages af Svendborg kommune, tog byggesagen en
uventet drejning. Bådelauget havde henvendt sig til Teknisk forvaltning og meddelt, at man
alligevel ønskede en sammenbygning af klubhusene. Det betød, at Teknisk udvalg stillede
lokalplansforslaget i bero, mens man søgte at finde en løsning, som alle parter kunne acceptere.
Kommunen skulle desuden supplerende kontakte: Søren Nielsen, Bageren og Hotel Troense.
Et yderligere kik i krystalkuglen siger nu, at Troense Kajakklub tidligst kan påbegynde byggeri i
februar/marts 2004.
Der skulle stadig gå mange år endnu, før byggeriet kunne påbegyndes. Følelsen af at blive trukket
rundt i manegen er påfaldende fremtrædende. Kunne man bare få fat i den sprechstallmeister!

2004
Vi fortsætter med byggesagen i 2004. Sammenbygningsplanen bliver nu umuliggjort af Lokale- og
anlægsfonden, som ikke kan støtte en plan, hvor klubhus og kajakdepot ligger i hver sin ende af
havnen. Arkitekt Steen Skovmand bringer en ide frem i lyset, da han foreslår, at kajakklubben kan
købe en grund i Strandgade nær pilekrogen. Det er ikke nogen nem løsning, da grunden er fyldt
med en pumpestation med flere restriktioner samt et overløbsrør nedgravet på grunden. Senere
samme år modtog vi afslag fra Svendborg kommune, som ikke vil ændre dens beslutning om at
støtte en sammenbygningsplan. Skriver Jan Rueløkke på Formandens side i VANDPOSTENS
oktobernummer:
”Vor eliteroer Anne Lolk og hendes makker Mette Barfoed er blandt favoritterne til at vinde VM i
toerkajak på maratondistancen i Bergen sidst i juni. De har i år vist forrygende form ved bl.a. at
vinde 2 World Cupstævner i Frankrig og Portugal.
I uge 29 afholder Troense Kajakklub som tidligere år sommerferieroning i samarbejde med
Svendborg kommune. Det er et tilbud for skoleelever mellem 10-17 år. Det foregår 3 dage: 14. –
15. og 16. juli mellem 10-14.
Jan skriver nu: ”Jeg synes, vi i øjeblikket er inde i en positiv og konstruktiv fase omkring
klubhusbyggeriet. Inden sommerferien blev det politisk besluttet, at man ønskede en afslutning på
sagen snarest muligt. Samtidig fik borgmester Jørgen Henningsen mandat til at finde en løsning.
Efterfølgende har vi haft en skriftlig og konstruktiv dialog med Bådelauget. Vi er enige om, at
kajakopbevaring og isætning kan blive i den østligste ende af havnen, og at klubhuset bliver en
sammenbygning med det eksisterende hus. Derved opnås en samlet løsning, som vi forventer, at
Lokale- og Anlægsfonden vil støtte.”

2005
I 2005 viser det sig, at Bådelauget ikke kan acceptere nogle løsninger overhovedet, selv de
løsninger, de i lauget selv har foreslået. Det er selvklart, at Svendborg kommune har mistet
tålmodigheden og ikke vil bruge flere resurser på den sag. Samtidigt er det kommet frem, at der
internt i Bådelaugets bestyrelse er delte opfattelser af dens obstruerende holdninger til en
fornuftig løsning. Sagt mellem os, er den siddende formand primus motor og mester i obstruktion.
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Ruth Sommer arbejder videre med mail-listen, så der kan sendes meddelelser mv. ud til de
tilmeldte medlemmer.
Mads og Finn Petersen startede 8 – tals klubben, hvis formål er, at få flere til at ro.
”Det lille 8-tal
Thurø rundt (14 km + Iholm rundt 17 km) i alt 31 km, som skal gennemføres på en klubaften
mellem kl. 18.00 og kl. 22.
Det store 8-tal
Thurø rundt (14 km) + Tåsinge rundt (41 km) i alt 55 km, som skal gennemføres mellem solopgang
og solnedgang.”
Medlemstallet er ikke redaktøren bekendt.
I oktober fortæller bestyrelsen, at klubben arbejder stærkt på, at TK får en hjemmeside. Ulla Buhl
har påtaget sig opgaven som web-master, og Ulla forventer, at siden er klar til at gå i luften i
november. Det bliver spændende med et nyt stykke kommunikationsværktøj.
Bestyrelsen har udarbejdet ”Hvem- Hvad- Hvor” – et samlet regelsæt for Troense Kajakklub. Det
har været et omfattende arbejde, der indeholdt de regler, hvorefter klubbens ledes. Der er lagt 2
eksemplarer af sættet i klubhuset. Bestyrelsen vil revidere HHH hvert år.
Pr. 1. juli har vi modtaget lovkrav om at indhente børneattest på de trænere, instruktører og
holdledere, som har med børn at gøre under 15 år. Indhentning af børneattester foretages af
klubben efter forudgående tilladelse for de berørte personer. Giver man ikke samtykke, må man
ikke længere arbejder som træner eller instruktør.

2006
www.troense-kajakklub.dk har nu fungeret i 3 måneder, skriver Jan Rueløkke i nr. 1 af
VANDPOSTEN i 2006. Alle medlemmer har modtaget et personligt password, og Ulla Bull vil
bestræbe sig på at gøre siden spændende og relevant.
Nu kommer en ny byggeplan på bordet, idet skrænten, som tilhører Mogens Tolstrup, nu kunne
være en mulighed for placering af klubhus. Det skulle vise sig, at den plan ikke var langtidsholdbar.
Allerede i efteråret stilles den i bero.
VM triumf
”Troense Kajakklubs tidligere eliteroer Anne Lolk og hendes faste makker Mette Barfoed kom efter
flere års tilløb helt til tops ved VM i maraton i Frankrig. Parret var blandt favoritterne efter 2 sølv
og en bronze ved tidligere verdensmesterskaber.
Nu lykkedes det endeligt for Anne og Mette at tilkæmpe sig et verdensmesterskab.”
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DM sølv
”Klubbens kaproere i ungdomsafdelingen har ved flere stævner markeret sig flot i 2006. Rasmus
Strandbæk og Emil Jørgensen roede op til deres allerbedste og imponerede ved at vinde sølv i K2
på 500 m ved DM.”

2007
”Der er desværre ikke meget nyt at berette i øjeblikket bortset fra, at Bådelauget er ved at få
udfærdiget nogle skitser på en sammenbygningsmodel, der forhåbentligt matcher vore
ønsker/behov. Jeg håber og tror, der foreligger noget konkret til vores generalforsamlingen”,
skriver Jan lidt slukøret på Formandens side.
Håbet er lysegrønt, men hvad siger virkeligheden?
Troense Kajakklub gør indsigelse over for DKF med hensyn til en kraftig forhøjelse af kontingentet.
Vi skriver og taler på DKFs landsmøde, men det hjælper ikke. Vi overvejer at opdele klubben i 2
dele – Troense Kajakklub og Troense UngdomsKajakklub -, hvor kun den ene del skal være medlem
af DKF. Efter meget arbejde bøjer vi os og accepterer forhøjelsen og stopper opdelingen.
Byggesagen fortsætter og fortsætter og fortsætter….. kan den ikke snart få en ende? Det er svært
at mobilisere yderligere tålmodighed.
Men så nemt er det ikke. Der skal forløbe flere år endnu…
Troense Kajakklub har siden 1997 haft gymnastik, som en sidegevinst af medlemskabet. Det var
Gudrun Engemann, som tog initiativ til denne form for aktivitet. Vi havde i mange år stor glæde af
Gudruns store evner som gymnastikinstruktør, og da Gudrun er fysioterapeut, kunne vi altid vide,
at vi var i kompetente hænder.
Senere har klubben haft knopskydning, idet initiativrige medlemmer har startet cykelklub,
søndagsløb, strikkeklub, spiseklub, spilleklub og maratonklub med Jan Rueløkke som eneste
medlem. Jan deltog i Berlinmaraton 2014 og gennemførte i fin stil. Nu er gymnastikken faset ud og
afløst af yoga sammen med hockey. Birgit Vestergaard styrer yogaen med blide øvelser, som gør
deltagernes legeme og sind smidige og smukke.
Nu stopper den trykte udgave af VANDPOSTEN, og vi må vende os mod den elektroniske udgave.
DSB

Det Store Byggeri

Tegn. Arkitekt

880,00

Sponsorskilt

681,25
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Sponsorskilt

681,25

Søkort

155,00

Kajakbukke

5350,00

Byggetilladelse

4.500,00

Kim Vernø

1.605,00

Ask Askholm

39.000,00

Ask Askholm

100.000,00

Ask Askholm

Klinthol
m

53.554,05

Ask Askholm

112.500,00

Landmåler Hvenegaard

16.102,00

Troense Tømrer og Snedker

4.593,75

Troense Tømrer og Snedker

13.715,63

Troense Tømrer og Snedker

75.000,00

Troense Tømrer og Snedker

125.000,00

Troense Tømrer og Snedker

58.437,13

Troense Tømrer og Snedker

33.045,63

Troense Tømrer og Snedker

3.991,00

Troense Tømrer og Snedker

4.158,75

Troense Tømrer og Snedker

62.500,00

Bakkekildegaard listedækning

31.381,25

Planova

1.126,31

Svendborg malerforretning

6.409,55

Stark

2.254,81

Stark

8.322,45

DanoMast

1.734,00

Kemp & Lauritzen

11.757,55

Revisionsfirmaet Edelbo

6.250,00

Advokat Kjeld Klausen

2.500,00

Mogens Pedersen - bro

203.125,00

Mogens Pedersen - bro

12.257,50

Mogens Pedersen - bro

355.375,00
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1.357.943,86
Stark - Fionia

3.557,59

Stark - Fionia

3.311,74

Murermester Ask Askholm
Fionia

115.000,00

Troense Tømrer og Snedker

34.270,41

Havnens Fiskeriartikler

370,00

Varmeovn

250,00

Samlet Fionia investering:

156.759,74

Samlet
investering:

1.514.703,60

Det er ganske mange penge, og hvem slog de streger, der kunne realisere klubbens drøm gennem
mere end 20 år. Det var Carsten Kajak Müller, som faldt over den rigtige inspiration og slog nogle
fine streger. I kan se tegningen nedenfor.
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I byggefasen fandt Carsten og Leif Juhl ud af, at det ville være rart med et mindre værksted, og det
kostede omkring 40.000 inkl. værktøj, og begge mente, at det var en opgave for kassereren at
finde de penge. Heldigvis fik vi en donation fra Fionia fonden på 160.000 kr, så der blev ud over
værksted rejst en kampestensmur og lagt fliser foran de 2 kajakhuse.
Jeg synes, at alle medlemmer skal læse de flotte beretninger, som Jan Rueløkke aflagde på
generalforsamlingerne i 2008, 2009 og 2010.

Bestyrelsens beretning for 2007
Fakta:
Medlemstallet i 2007 faldt fra 206 til 203 aktive.
Aldersfordelingen i 2007:
Medlemmer under 25 år: 44 - fordelt på 26 piger og 18 drenge.
Medlemmer over 25 år: 159 - fordelt på 96 kvinder og 63 mænd.
Samlet fordeling i køn: 122 kvinder og 81 mænd.
Passive medlemmer faldt fra 16 til 7.
Klubbens totale antal roede km blev i 2007 på 34.075 km mod 39.787 km i 2006.
Bestyrelsen har i 2007 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Referaterne herfra kan læses på klubbens
hjemmeside, når man har logget sig ind med sit personlige password.
Troense Kajakklub har været repræsenteret ved DKF´s årsmøde i Silkeborg, samt ved
formandsmøde og generalforsamlingen i Fyns Kajak Kreds.
Tur- og aktivitetsudvalget
Sæsonen startede med godt vejr og sluttede med godt vejr. Ind imellem regnede og blæste det
rigeligt .
Det første arrangement foregik indendørs allerede den 27. februar. 25 medlemmer oplevede en
spændende aften om vind og vejr fortalt og demonstreret af Mads Strandbæk og Carsten M.
Jensen.
31. marts foregik standerhejsningen i solskin med godt rovejr. Og der var 30 forårskåde deltagere
til spisningen om aftenen.
17. maj trodsede 7 tapre roere det lidt hårde vejr og nød godt socialt samvær på Helnæsbugten.
Det var den første endagstur ud i det blå.
Pinseturen med overnatning blev desværre aflyst.
Klubmorskaberne blev først udskudt til fra 2. til 30. juni. Og derefter aflyst på grund af manglende
tilslutning. Der var nok for mange, som var draget på ferie!!??
Tour de Thurø den 16. juni var som tidligere år et tilløbsstykke. Trods truende vejrudsigter
afvikledes løbet uden uheld i stille regn. Det betød heldigvis, at alle andre både blev i havn, så vi i
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kajakkerne havde Sundet for os selv. Odense genvandt pokalen, selv om Troense Kajakklub nåede
lige så mange omgange. Men næste år!!!
Mere end 100 kajakroere fra Odense, Svendborg, Kerteminde og Troense nåede sammenlagt 156
gange rundt om Thurø, svarende til 2.284 km. En enkelt Troenseroer nåede faktisk 4 gange rundt –
den ene gang i toerkajak!
38, - heraf 6 gæsteroere - startede den traditionelle tur Tåsinge Rundt i etaper 18. august. 13 tog
mod det gode tilbud om at stå af undervejs og lade bil og trailer sørge for resten af turen. Men
flertallet kom hele vejen rundt.
Den 2. tur ud i det blå gik også til Helnæsbugten 9. september med deltagelse af 7 medlemmer.
22.- 23. september var den eneste week-end med strålende solskin to dage i træk!! Derfor var den
udvalgt til sensommerturen på Susåen. 18 deltagere fik en uforglemmelig rooplevelse i den
smukke natur og en god middag på ”Depotet.”
Den 27. oktober sluttede sæsonen lidt vemodigt med sol, vindstille og mere end 10 grader. Så
mange fik en sidste tur på vandet før standerstrygningen, og 32 kom til festen bagefter. Det gik
hurtigt med at få besat udvalgene. Heldigvis er der mange, som gerne vil gøre en indsats for
klubben!!
Finn og Mads arrangerede den 3. november løvfaldstur på Odense Å. - TAK FOR DET!. –
14 deltog i den 36 km lange tur fra Nr. Broby til Seden Strand. Der var ikke tid til lange pauser
undervejs, fordi dagene er korte i november. Men så var der suppe, da vi nåede frem!!
Julekomsammen den 4.december samlede 37, som deltog i æbleskivespisning og pakkeleg med
højt humør.
Den planlagte juletur den 29. december blev desværre aflyst på grund af dårligt vejr. En roede selv
rundt om Iholm og tre gik vild i timevis i skovene på Tåsinge.
De planlagte ture/aktiviteter for 2008 kan ses på hjemmesiden og udhængsskabet på kajakhuset.
Vi vil bestræbe os meget på at undgå aflysninger!! Hvis vejret tvinger os til at aflyse, vil vi prøve at
erstatte med noget andet.
Desuden kan alle medlemmer arrangere ture og aktiviteter. Brug endelig hjemmesiden og/eller
maillisten.
Børne- og ungdomsudvalget
I 2007 var der i kajakklubben ét stort børne- og ungdomshold. Vi har roet en gang ugentlig, hver
mandag fra 16.30-19.00 fra 1. maj til 1. november med en sommerpause i juli måned. Der har
været 5 faste instruktører og en forældre som nu er indtrådt i udvalget. Desuden var der 3 tilkalde
instruktører som kunne benyttes ved sygdom og andet frafald blandt instruktørerne.
Holdet var på ca. 20, hvoraf en del rejste på efterskole ol. efter sommerferien. Før sommerferien
var niveauet på holdet meget forskelligt, og flere af de erfarne ungdomsroere hjalp indimellem til
med at tage sig af de nye roere. De forskellige behov blev også løst ved, at en instruktør
udelukkende tog sig at de mest erfarne roere. Efter sommerferien blev holdet dog lidt mere
ensartet. Igennem hele sæsonen er der løbende optaget børn og unge.
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Desværre har ingen ungdomsroere fra Troense Kajakklub i 2007 deltaget i stævner eller
konkurrencer uden for klubben.
Der blev i 2007 uddannet en instruktør til afdelingen.
Kajakklubben vil i 2008 ved forskellige tiltag forsøge at få fat i flere unge. Så i forbindelse med at
Svendborg kommune er udnævnt til idrætskommune, har vi tilbudt Sundhøjskolen et samarbejde,
da den er udnævnt til en af kommunens idrætsskoler.
Herudover vil vi til foråret forsøge at lave en hvervekampagne af børn fra 5 og 6. klassetrin. Dette
vil bl.a. ske ved et åbent hus arrangement, som pga. vandtemperaturen vil forgå i svømmehallen.
Endvidere vil vi i den kommende sæson satse meget på at integrere og fastholde de børn og unge
som indmeldes i klubben.
Instruktionsudvalget
Begynderhold i både hav- og turkajak gennemførte kurser i 2007, og som en del af forløbet blev
deltagerne introduceret i modsat kajaktype. Nye medlemmer med bevislig forudsætninger er
blevet optaget efter at have gennemgået det obligatoriske minikursus.
Traditionen tro var der i april mulighed for at træne entringer i svømmehallen før sæsonstart. I
august afholdt klubbens havkajakinstruktører et 5 timers teknikkursus som et tilbud for klubbens
medlemmer. Begge arrangementer havde god tilslutning.
I vintersæsonen har der været mulighed for at træne sin teknik og lege i svømmehallen lørdag
eftermiddag før almindelig svømning.
Instruktørgruppen har i 2007 heldigvis været stor, og bestået af både faste og tilkaldeinstruktører.
Dette har gjort undervisningen intensiv, og deltagerne har udtrykt stor tilfredshed.
Med henblik på at leve op til en høj undervisningsstandard i klubben har 3 havkajakinstruktører
gennemført et anerkendt kursus hos Nicus Nature, med et teoretisk og praktisk forløb på højt
niveau med afsluttende prøve ved ekstern censor.
Et medlem måtte desværre aflyse sit DKF-kursus som turkajakinstruktør.
Fra den kommende sæson starter DKF et nyt standardiseret uddannelsessystem (EPP) = Euro
Paddle Pass. Troense Kajakklub har valgt at følge EPP uddannelsens niveauopbygning og vil
fremover arbejde på, at kunne tilbyde klubbens medlemmer at aflægge prøver indenfor dette
system, som omfatter både tur- og havkajakker.
Uddannelse af instruktører vil fremover ligeledes følge kravene til EPP standarder.
Vi håber, at mange af klubbens medlemmer såvel som instruktører vil tage imod tilbuddet om at
dygtiggøre sig.
Bestyrelsen har besluttet, at begynderkurser i havkajak ikke længere er forbeholdt roere over 50
år.
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Spørgeskema
Med henblik på at udvikle Troense Kajakklub og på sigt gøre den til Danmarks bedste sendte vi
omkring årsskiftet spørgeskemaer ud til begyndere fra 2005-06 og 07. Tilbagemeldingerne (38 ud
af 55) var meget positive m.h.t. klubbens sociale liv og aktiviteter. Flere svar pegede dog på, at vi
kan gøre overgangen fra begynderinstruktion til aktivt klubmedlemskab bedre. Derfor vil vi i den
kommende sæson bl.a. organisere klubaftenerne således, at der tages mere hånd om ”de nye”.
Andre konstruktive forslag prøver vi at indtænke i klubbens aktiviteter fremover. Selvfølgelig
arbejdes der ihærdigt på at opfylde ønskerne om bedre faciliteter.
Materiale- og husudvalget
Udvalget har ifølge arbejdsgrundlag løbende vedligeholdt hus og materiale.
I den forløbne sæson har der også i år været småreparationer på kajakkerne, hvilke vi efter bedste
evne har repareret.
I april måned havde vi oprydningsdag med stor opbakning fra medlemmerne.
Vores trailer, som sidste vinter blev repareret efter højvandet, er stadig ikke helt up-to-date, så en
mindre reparation forestår.
Der er stadig pladsmangel i klubben til nye kajakker, men vi håber på, at byggeriet af nye
depothuse nærmer sig.
I 2007 startede vi sæsonen med at sælge to af vores undervisnings-havkajakker (Hasle), hvor vi
efterfølgende købte 2 turkajakker , 1 havkajak og 4 havkajak-pagajer.
Planer for 2008
Vi afholder arbejdsdag d. 19. april, og derefter ønsker vi os en lang solrig sommer uden for mange
reparationer af diverse udstyr, så vi appellerer til medlemmerne: Behandl kajakker og andet udstyr
som var det dit eget!
Klubhus byggeri
Ja, så er vi igen samlet til en generalforsamling, hvor vi stadig ikke har opnået synlige resultater på
et klubhus. Og jeg må desværre konstaterer, at der ikke er sket forfærdeligt meget i sagen siden
generalforsamlingen sidste år.
Begge klubbestyrelser ønsker og arbejder fortsat for løsningen som blev omtalt sidste år. En
løsning der vil tilgodese og fremtidssikre begge klubber og samtidig forskønne området på havnen.
Som tidligere nævnt består projektet der arbejdes på af 2 dele.
1. Opbevaring og isætning af kajakker i den vestlige ende af havnen. D.v.s. stort set der hvor
vores kajakopbevaring er i øjeblikket. Planen indebærer at det eksisterende
optimistjolledepot samt vores kajakdepot rives ned, og der opføres nye ensartede
depothuse, der opfylder klubbernes pladsbehov. Endvidere skal der ske en yderligere
opfyldning af optimistjollepladsen mod vest. Opfyldningen skal Kajakklubben bruge til
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oplægning af kajakker samt til et brofæste, hvorfra vi får egen isætningsbro. Desuden er
Bådelauget indstillet på at afgive et mindre stykke af den vestlige optimistjolleplads til
Kajakklubben.
2. En tilbygning til det eksisterende klubhus - opført som et spejlbillede af det nuværende.
I september 2007 afleverede Bådelauget og kajakklubben en fællesskrivelse til Svendborg
Kommune, hvori vi bad dem lave en lokalplan, der giver mulighed for at gennemføre projekterne.
I planafdelingen forventer man, at en godkendt lokalplan vil kunne være klar til oktober 2008.
Vi er enige med Bådelauget om, at opførelsen af depothusene og opfyldningen har første prioritet.
Herefter kigger vi på selve klubhustilbygningen. Hvilken løsning vi her opnår enighed om, tør jeg på
nuværende tidspunkt ikke spå om. Bådelauget skal internt havde afklaret deres behov, inden en
tilbygning kan påbegyndes.
Sommerferieaktiviteter
Svendborg kommune tilbyder hvert år i samarbejde med klubber og foreninger forskellige
sommerferieaktiviteter til alle kommunens skoleelever. Gennem mange år har Troense Kajakklub
deltaget i disse aktiviteter med stor succes.
I sommerferien 2007 havde vi igen 3 dage med skoleroning med et samlet antal på 64 børn.
Udover at vi på denne måde får udbredt kendskabet til kajakroning blandt de unge, er der også en
økonomisk gevinst til klubben. I 2007 et beløb på i alt 4.240 kr.
Også i 2008 er der planlagt 3 dage med skoleroning. Det bliver den 1., 2. og 3. juli i uge 27, og igen
med Lars Borgnæs som leder af aktiviteten. Som tidligere skal der bruges en del medhjælpere, så
jeg håber at flere medlemmer også i år, vil tilbyde sin uundværlige hjælp.
Vinteraktiviteter
Svømmehallen på Centrumpladsen blev færdig renoveret og stod klar til brug ved sæsonstarten i
oktober. Som tidligere kan klubbens medlemmer igen svømme hver lørdag fra kl. 16 – 18.
Derudover er det muligt at øve og lege i forskellige kajaktyper fra kl. 13.30 – 15.00. Dette foregår i
nært samarbejde med Havkajakklubben Svendborg og Svendborg Kajakklub.
Sidste gang er lørdag den 26. april 2008.
For at kajakklubben fortsat kan tilbyde gratis svømning vinteren igennem, kræver det at vi
sammen med de øvrige klubber, selv kan stille med livreddere. Disse skal bestå en bassinprøve,
som skal fornys hvert år.
5 af klubbens medlemmer gennemførte prøven i januar 2008. Men det er vort håb, at endnu flere
vil tage bassinprøven, som består af to dele, en førstehjælpsprøve og en livredderprøve. Klubben
arrangerer og afholder udgiften til prøverne. Medlemmer som er interesseret, skal henvende sig til
Mads Strandbæk Klausen.
I vinterhalvåret har der også som tidligere år været mulighed for at benytte motionsrummet i
Svendborg Idrætshal hver onsdag aften. Dette i samarbejde med Svendborg Kajakklub.
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Ved motionstræningen i gymnastiksalen på Sundhøjskolen er opbakningen stabil. I et meget
alsidigt program får deltagerne både konditionstræning og trænet alle muskelgrupper. Gudrun og
Charlotte deles om instruktionen hver mandag aften. På samtlige deltagers vegne, vil jeg takke
dem begge for en fortræffelig instruktion på meget højt niveau. For Gudruns vedkommende er det
for øvrigt hendes 10. sæson som instruktør for motionsholdet - en aktivitet hun selv startede op.
Medlemsblad
Vandposten udkom som planlagt 3 gange i 2007.
På klubbens vegne en stor tak til annoncørerne som med deres støtte og velvillighed gør det
muligt at udgive Vandposten stort set uden udgifter for klubben.
Allerede sidste år var jeg inde på, hvorvidt der stadig var behov for et klubblad i fysisk form, da det
er meget resursekrævende – ikke mindst distribueringen.
I mange år har jeg kunne producere Vandposten på min arbejdsplads, Isager Bogtryk til en
fornuftig pris, men da jeg stopper den 1. april, kan det naturligvis ikke mere lade sig gøre.
Derfor mener bestyrelsen, at vi i 2008 forsøgsvis skal udgive 3 klubblade, der lægges ind på
hjemmesiden som PDF filer. Disse kan læses på skærmen eller printes ud hvis nogen skulle have
lyst til det. Mange andre foreninger har valgt denne løsning.
Hjemmeside
Desværre fik klubbens hjemmeside ikke helt den ansigtsløftning, som vi håbede på i 2007.
Webdesigneren Anders Bodeval har været næsten umulig at lave aftaler med, så i samråd med
klubbens webmaster Ulla Bull, har vi besluttet ikke at benytte ham mere.
Til gengæld fik klubben ved Standerstrygningen yderligere to personer tilknyttet hjemmesiden,
Marianne Berthing og Carsten Møller Jensen. Bestyrelsen håber nu, at dette lille udvalg vil udvikle
og gøre siden mere dynamisk i løbet af 2008. Bl.a. skal password fjernes, således at alt skal kunne
ses uden brug af login, hvorfor medlemslisten vil blive fjernet.
Mail-liste
Kajakklubben oprettede i 2004 en mail-liste så vigtige beskeder og påmindelser om arrangementer
løbende kan sendes ud til medlemmerne på mail.
Bestyrelsen finder mail-listen er et vigtigt og godt supplement til hjemmesiden.
Medlemmer, som ønsker at tilmelde sig denne service, skal fortsat sende en mail til Ruth Sommer,
hvori man tilkendegiver at man ønsker at stå på listen.
Rigtig mange har efterhånden tilmeldt sig, og jeg vil opfordre de resterende til at få sig tilmeldt
denne service. Det skal understreges at mail-adresserne forbliver fortrolige og ikke kan ses af
andre ved udsendelser.
Desværre opstod der i 2007 et teknisk problem omkring mailadresserne, hvorved at ca. halvdelen
gik tabt. Det er efterfølgende lykkes at genetablere dem, men der kan været gået nogle adresser
tabt.
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Så hvis der er medlemmer, som gennem længere tid ikke har modtaget mails fra kajakklubben,
kan dette være årsagen, og så vil det være en god ide at kontakte Ruth.
Fyns Kajak Kreds
Som bekendt eksisterer Kredsene ikke længere i DKF regi. Men der blev givet mulighed for, at
opretholde dem uden tilknytning til DKF, hvis klubberne ønskede det.
Som jeg omtalte sidste år, blev det på generalforsamlingen i Fyns Kajak Kreds 2007 vedtaget at
bevare Kredsen med nye vedtægter og en bestyrelse på 3 medlemmer.
Dette skete dog efter en afstemning, hvor kun 1 ud af de 6 fremmødte klubber stemte for en
opretholdelse, og de gældende vedtægter krævede, at samtlige klubber skulle være enige om en
nedlæggelse af Kredsen.
Siden har ingen dog hverken hørt eller set noget fra den ny Kredsbestyrelse. Som et kuriosum kan
jeg oplyse, at Odense Dragebådsklub der som eneste klub stemte for bevarelsen af Kredsen, nu
har meldt sig ud af DKF. Jeg tror derfor, at vi kan forvente Fyns Kajak Kreds en stille død.
Bestyrelsen i Troense Kajakklub er fortsat stor tilhænger af et uformelt samarbejde de fynske
klubber imellem, men tror ikke på en traditionel medlemsorganisation med love og vedtægter, der
kræver en bestyrelse.
Dansk Kano- og Kajak Forbund
Bestyrelsen valgte at opponere mod Dansk Kano- og Kajakforbunds forslag om en kraftig
kontingentstigning på årsmødet i 2007. Desværre fik vi ikke opbakning nok fra de øvrige
deltagende klubber, og kontingentet blev fastsat til et grundbeløb pr. klub på 1.000 kr. + 100 kr.
pr. aktivt medlem. Samtidig blev det besluttet at dyrtidsregulere kontingentet, således at punktet
fremover ikke blev et tilbagevendende problem på årsmøderne.
Årskontingentet fra Troense Kajakklub til DKF udgør i 2008 kr. 21.300.
På den baggrund udarbejdede bestyrelsen et forslag på en ændret struktur for Troense Kajakklub
med det formål at begrænse effekten af kontingentforhøjelsen. Forslaget til de nye vedtægter
kunne læses i juli nummeret af Vandposten sammen med indkaldelsen til en ekstraordinær
generalforsamling.
Når bestyrelsen i sidste ende valgte at aflyse den ekstraordinære generalforsamling, var det på
baggrund af en stigende tvivl blandt flere af bestyrelsens medlemmer, om hvorvidt det ville være
en rigtig beslutning at stå uden for DKF.
Dels ville vi komme til at stå ret alene med vores demonstration, da der umiddelbart ikke er andre
klubber som har reageret, og dels vil konsekvenserne blive temmelig uoverskuelige.
Vi ville stort set være sat uden for de nye og spændende tiltag DKF i øjeblikket arbejder på. Her
tænker jeg ikke mindst på den fremtidige træner- og instruktøruddannelse samt Euro Paddle Pass,
der er en ny europæisk standarduddannelse for kajakroere, noget som vi alle helt sikkert vil
komme til at høre meget mere om de næste år.
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Vi bør vel også - i fællesskabet hellige navn - støtte op om DKFs miljøarbejde samt den stadig
stigende kamp for bevarelse af roretten så mange steder som muligt. Ikke mindst sidstnævnte
område har flere modstridende interesseorganisationer i disse år. Dette gælder også det
sydfynske øhav.
Bestyrelsens indstilling vil derfor være, at Troense Kajakklub forbliver i DKF, medmindre at der
blandt generalforsamlingens fremmødte medlemmer vil være en udbredt modstand herfor.
Hastighedsbegrænsning under Thurø-dæmningen
På initiativ fra Havkajakklubben Svendborg besluttede Svendborg Roklub, Svendborg Kajakklub,
Naturturisme I/S og Troense Kajakklub at gå sammen om en fællesskrivelse til Politimesteren.
Heri hilste vi den forstærkede indsats mod uforsvarlig sejlads i området for velkommen. Samtidig
argumenterede klubberne for en hastighedsbegrænsning på 4 knob ved gennemsejling under
Thurø-dæmningen.
Men ting tager tid – vi indsendte skrivelsen i oktober 2006, og efter et par rykkere kom der endelig
svar i juli 2007.
I svarskrivelsen fra Fyns Politi stod der bl.a., at sagen havde været forelagt Søfartsstyrelsen, som
indstillede til en hastighedsbegrænsning på 6 knob, grundet de særlige strømforhold på stedet og
af hensyn til motorbådes ”sikre sejlads” under gennemsejlingen.
Herefter havde sagen været forelagt politiets jurister, som tilsluttede sig Søfartsstyrelses
vurderinger, og godkendte hermed en Ordensbekendtgørelse om, at der ved skiltning indføres en
hastighedsbegrænsning på 6 knob under Thurø-dæmningen.
Politiet har nu bedt Kommunen om at foranledige, at der bliver opsat skiltning.
Så vidt jeg er orienteret er dette dog ikke sket endnu! Men jeg finder det meget glædeligt, at man
valgte at lytte til klubberne i denne sag.
Gæsteroere
Bestyrelsen har drøftet hvorvidt klubben fremover fortsat skal give mulighed for gæsteroere. Vi
følte, at det måske var ved at tage lidt overhånd i 2007. Derfor vil vi gerne præcisere at kajakker og
grej er for klubbens medlemmer, og at gæsteroning bør begrænses mest muligt.
Afslutning
Som afslutning på beretningen vil jeg på bestyrelsens vegne takke de mange medlemmer der året
igennem yder en helt uvurderlig indsats for Troense Kajakklub.
Sluttelig vil jeg takke udvalg og bestyrelse for et hyggeligt og godt samarbejde i det forløbne år.
Jan Rueløkke
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Bestyrelsens beretning for 2008
Fakta:
Medlemstallet i 2008 steg fra 203 til 205 aktive.
Aldersfordelingen i 2008:
Medlemmer under 25 år: 46 - fordelt på 27 piger og 19 drenge.
Medlemmer over 25 år: 159 - fordelt på 92 kvinder og 67 mænd.
Samlet fordeling i køn: 119 kvinder og 86 mænd.
Passive medlemmer uændret på 7
Klubbens totale antal roede km blev i 2008 på 31.140 km mod 34.075 km i 2007.
Bestyrelsen har i 2008 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Referaterne herfra kan læses på klubbens
hjemmeside.
Troense Kajakklub har været repræsenteret ved generalforsamlingen i Fyns Kajak Kreds.
Tur- og aktivitetsudvalget
4. marts:
Vind og vejr m.m. ved Carsten Møller Jensen.
God info for kajakroere med respekt for skiftende vejr.
20 deltagere.
29.marts: Standerhejsning. Nyt flag som kom til tops ved fælles hjælp. På grund af dårligt vejr var
kun tre roere ude. Fællesspisning med 16 deltagere.
3. maj: Heldagstur. Ud i det blå! Det blev Lindelse Nor. Flot dag. Solskin og høje bølger. Herlig tur
for 17 deltagere.
31.maj-1.juni: Tur med overnatning. Skarøtur. Lånte "Skarøhytten" nyrestaureret. Henrik Grøndahl
var superkokken. Strid modvind hjem, men fin tur. 9 deltagere.
14.juni: Tour de Thurø. Som altid et vellykket arrangement - bortset fra at Odense vandt igen ;o)
73 personer deltog i middagen. 115 deltagere.
Klubmorskaber aflyst p.g.a. sammenfald af andre arrangementer.
23.august: Tåsinge rundt i etaper. På grund af dårligt vejr blev det kun 6 barske, som gennemførte.
20 deltagere.
31.august: Øhavets dag. Foregik i Vindebyøre. Godt besøgt.
20.september-21.september: Å-tur. Gudenåen fra Tørring til Klostermølle. Fint vejr, mange
hjælpsomme hænder gjorde det til en meget vellykket tur. Overnattede på Bredstenbro på
"Gudenå camping". 34 deltagere.
25.oktober: Standerstrygning og valg til de forskellige udvalg. Spisning af medbragt mad til
fællesbord. Pænt besøgt.
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2.december: Julearrangement. Gløgg og æbleskiver. Pakkeleg. Glædeligt at flere børn og unge
også deltog i år. 39 deltagere.
Se kajakklubbens planlagte aktiviteter for 2009 på hjemmesiden: www.troense-kajakklub.dk under
kalender.
Børne- og ungdomsudvalget
Udvalget lavede for første gang i klubbens historie en hvervekampagne for at kunne oprette et
børne- og ungdomshold. Vi delte pjecer ud på øens to skoler og holdt åbent hus arrangement i
svømmehallen. Begge dele gav resultat, og der har i løbet af sæsonen været 22 unge mellem 10 og
15 år.
Instruktørernes målsætning er at fastholde så mange børn og unge på holdet som muligt. I
sæsonen 2008 var der 12 tilbage ved sæsonens afslutning, hvilke er mange set i forhold til tidligere
år.
Roerne er meget spredt både i roevner og rolyst, og det har været en stor fordel, at vi
instruktørmæssigt har kunnet fordele os, så næsten alles behov er blevet tilgodeset.
Vi har været på weekendtur med børn og unge samt deres forældre til Gudenåen, i nærheden af
Silkeborg. Dette var en rigtig god tur og med til at styrke sammenholdet.
Udvalget planlagde sæsonens aktiviteter ud fra vore egne evner og lyst. Og med fastholdelse af
børn og unge, samt undervisning i rofærdigheder og sikkerhed, som de primære mål.
Dette er også vores udgangspunkt i 2009
Børne- og ungdomsudvalget er fortsat i samarbejde med Sundhøj skolen, som er udnævnt til
idrætsskole i et Team Danmark projekt. Planen er at skolens 4. klasser skal ud og ro nogle timer i
foråret 2009, hvor de endelige aftaler endnu ikke er på plads.
Alt i alt vil vi fortsætte arbejdet fra sidste år. I den kommende sæson har vi dog ikke planer om en
hvervekampagne, da flere børn/unge fra sidste sæson gerne vil fortsætte, samtidig med at vi også
har flere på venteliste.
Instruktionsudvalget
20 nye roere deltog i klubbens begynderkursus, mens 13 deltagere med nogen roerfaring var på
minikursus. På baggrund af dette års erfaring (især nogle kursisters spinkle startgrundlag) har vi
besluttet, at alle nye fremover skal deltage i det ordinære begynderkursus, medmindre de kan
dokumentere færdigheder på minimum EPP2- niveau. Den sidste del af begynderkurset er
foregået på klubaftener, for at de nye kunne blive introduceret til klublivet og lære de gamle at
kende.
Der har været afholdt entringsøvelser i svømmehallen for medlemmer før sæsonstart, et 5-timers
teknikkursus i havkajak og mulighed for at aflægge entringsprøve i anden kajaktype. Derudover
har havkajakkerne haft ”legestue” i det fri og tekniktræning i svømmehallen.
To instruktører fra børne-unge-gruppen har været på DKFs hjælpetrænerkursus (instruktør1).
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I den kommende sæson ønsker vi igen at sende instruktører på kursus for at dygtiggøre sig og få
inspiration til arbejdet i klubben.
Vi planlægger også at tilbyde medlemmerne flere kurser lokalt, ligesom vi vil gøre opmærksom på
eksterne kurser via hjemmesiden og opslag.
Materiale- og husudvalget
Hovedopgaven for udvalget var den løbende reparation af kajakker. Især har der været meget
arbejde med knækkede rorliner i havkajakkerne.
2 knækkede turkajakker blev sendt til reparation
Med stor opbakning fra medlemmerne i april blev udstyr og kajakker efterset og klargjort, og der
blev ryddet op i hus og udenoms arealer.
Vor trailer fik ny beklædning.
At mange kajakker lå ude - uden sikkerhed - blev løst med indkøb af container - en ikke køn løsning
- men en god sikkerhed for, at kajakkerne ikke bliver stjålet.
Det er en midlertidig løsning indtil vi får bygget.
I 2008 er indkøbt:
Turbåde: 1 stk. Thorn K1 og 1 stk. Zedteck TT
Havkajakker: 1 stk. Point 65 og 1 stk. Skim Dex
Der blev ligeledes indkøbt en del pagajer og 1 transportvogn.
Plan for 2009:
Inden sæsonstart får vi udskiftet bunden og kassen på traileren, så udstyret kan ligge trygt og
sikkert under transporten.
Vi kan sige om depotbyggeriet - at det er rykket et år nærmere!
Der er lys forude og der vil blive arbejdet på tegninger til 2 opbevaringsskure, opfyldning og
broanlæg.
Klubhus byggeri
Endnu en generalforsamling, hvor vi kan konstatere, at der ikke er sket forfærdeligt meget i
byggesagen siden sidste år.
Begge klubbestyrelser ønsker og arbejder fortsat for en løsning der vil tilgodese og fremtidssikre
begge klubber og samtidig forskønne området på havnen.
Som tidligere nævnt er projektet opdelt i 2 etaper.
1. Opbevaring og isætning af kajakker i den vestlige ende af havnen. Projektet indebærer at
det eksisterende kajakdepot rives ned, og der opføres to nye ensartede depothuse, som
opfylder klubbens pladsbehov. Endvidere skal der ske en yderligere opfyldning af
optimistjollepladsen mod vest. Opfyldningen skal Kajakklubben bruge til klargøring af
kajakker samt til et brofæste, hvorfra vi får egen isætningsbro.
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2. En tilbygning til det eksisterende klubhus - opført som et spejlbillede af det nuværende.
Kajakklubben har påbegyndt positive forhandlinger med ejeren af Hotel Troense, omkring en
længerevarende lejeaftale for skræntområdet, hvor depothusene skal opføres. Aftalen forventes
underskrevet i løbet af foråret 2009 med advokatbistand.
I planafdelingen forventer man, at en godkendt lokalplan vil kunne være klar til august 2009.
Vi er enige med Bådelauget om, at opførelsen af depothuse og opfyldningen med brofæste har
første prioritet, og skal påbegyndes så snart lokalplanen er vedtaget.
Herefter kigger vi på selve klubhustilbygningen, hvor begge klubber internt skal have afklaret
deres behov og økonomi.
Skoleroning
Svendborg kommune tilbyder hvert år i samarbejde med klubber og foreninger forskellige
sommerferieaktiviteter til alle kommunens skoleelever. Gennem mange år har Troense Kajakklub
deltaget i disse aktiviteter med stor succes.
I sommerferien 2008 havde vi igen 3 dage med skoleroning med et samlet antal på 55 børn.
Udover at vi på denne måde får udbredt kendskabet til kajakroning blandt de unge, er der også en
økonomisk gevinst til klubben. I 2008 et beløb på i alt 4.240 kr.
Også i 2009 planlægges 3 dage med skoleroning, og igen med Lars Borgnæs som leder af
aktiviteten. Datoerne er endnu ikke fastlagt, men vil blive bekendtgjort så snart de forelægger.
Som tidligere skal der bruges en del medhjælpere, så jeg håber at flere medlemmer også i år, vil
tilbyde sin uundværlige hjælp til denne aktivitet.
Vinteraktiviteter
Klubbens medlemmer kan benytte svømmehallen på Centrumspladsen hver lørdag fra kl. 16 – 18
i perioden fra 1. oktober til 1. maj. Svømningen foregår sammen med medlemmer fra Svendborg
Kajakklub og Svendborg Amatørsejlklub.
Derudover er det muligt at øve og lege i forskellige kajaktyper fra kl. 13.30 – 15.00. Dette foregår i
nært samarbejde med Havkajakklubben Svendborg og Svendborg Kajakklub.
For at kajakklubben fortsat kan tilbyde gratis svømning vinteren igennem, kræver det, at vi
sammen med de øvrige klubber, selv stiller med livreddere. Disse skal bestå bassinprøven, som
består af en førstehjælpsprøve og en livredderprøve.
Klubben arrangerer og afholder udgiften til kurser og prøver. Medlemmer som er interesseret, kan
henvende sig til Mads Strandbæk Klausen eller et bestyrelsesmedlem.
I vinterhalvåret har der som tidligere år også været mulighed for at benytte motionsrummet i
Svendborg Idrætshal og selvtræne hver onsdag aften. Dette i samarbejde med Svendborg
Kajakklub.
Ved motionstræningen i gymnastiksalen på Sundhøjskolen mandag aften er opbakningen blandt
medlemmerne god og stabil. I et alsidigt program får deltagerne både konditionstræning, rørt og
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trænet alle muskelgrupper afsluttende med boldspil. Charlotte Mogensen tager sig af
instruktionen.
Som et nyt tiltag har klubmedlemmer i aldersgruppen 55+ kunnet benytte motionsrummet på
Dag- og Aktivitetscenter Sundhøj onsdag aften. Gudrun Engemann, som fik ideen til at oprette
denne aktivitet, er instruktør for motions- og styrketræningen, hvor fremmødet også har været
rigtigt pænt.
På samtlige deltagers vegne, vil jeg takke Charlotte og Gudrun for en fortræffelig instruktion på
højt niveau.
Det er gratis at deltage i alle klubbens vinteraktiviteter – mød blot op!
Se nærmere på kajakklubbens hjemmeside: www.troense-kajakklub.dk under vinteraktiviteter.
Medlemsblad
Igennem mange år er klubbladet ”Vandposten” udkommet 3 gange årligt i fysisk form. Da det både
er dyrt og resursekrævende, blev det på generalforsamlingen sidste år besluttet, forsøgsvis at
lægge Vandposten på hjemmesiden i PDF filer, således at man både kunne læse det på skærmen
eller printe det ud, hvis nogen skulle ønske det.
Desværre udkom der i 2008 kun et klubblad og uden annoncer. Det viste sig hurtigt at annonce
filerne lå i formater der ikke umiddelbart kunne konverteres til det program redaktionen
producerer bladet i.
Efterfølgende har bestyrelsen modtaget nogle henvendelser fra medlemmer der ønsker at få det
trykte klubblad tilbage.
På den baggrund har bestyrelsen på flere møder diskuteret bladets fremtid, og kigget på nogle af
de forskellige muligheder og priser der findes.
På generalforsamlingen vil ”Vandpostens fremtid” blive et særskilt punkt på dagsordenen.
Hjemmeside
Af forskellige årsager lykkedes det desværre ikke klubben at få en ny hjemmeside i 2008.
Hjemmesiden blev tilrettet og ændret en smule, men er forældet og for besværlig at arbejde med
for web-masteren.
Til gengæld er der nu håb forude. Carsten Møller Jensen er i fuld gang med at oprette en ny, som i
marts/april måned vil blive afprøvet sideløbende med den eksisterende hjemmeside. Dog således
at det kun er få udvalgte, der vil kunne se den.
Når den er testet og fungerer tilfredsstillende - forhåbentlig til Standerhejsningen midt i april - vil
den erstatte den nuværende hjemmeside.
Mail-liste
Kajakklubben oprettede i 2004 en mail-liste så vigtige beskeder og påmindelser om arrangementer
løbende kan sendes ud til medlemmerne på mail.
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Bestyrelsen finder mail-listen er et vigtigt og godt supplement til hjemmesiden.
Medlemmer, som ønsker at tilmelde sig denne service, skal fortsat sende en mail til Ruth Sommer,
ruthsommer@yahoo.com, hvori man tilkendegiver, at man ønsker at stå på listen.
Langt de fleste af klubbens medlemmer er tilmeldt, og jeg vil kraftigt opfordre de resterende at
tilmelde sig denne service. Det skal understreges at medlemmernes mail-adresserne forbliver
fortrolige og ikke kan ses af andre ved udsendelser.
Hvis medlemmer i en længerevarende periode ikke modtager nyhedsmail fra kajakklubben, kan
det skyldes en fejl, og man bør kontakte Ruth.
Facebook
Marianne Berthing har i 2008 oprettet en Troense Kajak-gruppe på Facebook. Her kan tilmeldte
kommunikere sammen, lægge billeder og beretninger ind m.m.
En del klubmedlemmer og andre kajakinteresserede er allerede tilmeldt. Interesserede kan evt.
kontakte Marianne for komme på Facebook gruppen, da dette kræver en invitation.
Det er dog vigtigt for bestyrelsen at understrege, at Facebook gruppen ikke er oprettet i
Kajakklubbens regi. Dette forum vil derfor ikke blive brugt til officielle meddelelser fra
Kajakklubben, som ej heller er ansvarlig for indholdet.
Afslutning
Som afslutning på beretningen vil jeg på bestyrelsens vegne takke de mange medlemmer der året
igennem yder en helt uvurderlig indsats for Troense Kajakklub.
Sluttelig vil jeg takke udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer for et godt og hyggeligt samarbejde i det
forløbne år.
Jan Rueløkke

Bestyrelsens beretning for 2009
Fakta:
Medlemstallet i 2009 steg fra 205 til 206 aktive.
Aldersfordelingen i 2009:
Medlemmer under 25 år: 43 - fordelt på 26 piger og 17 drenge.
Medlemmer over 25 år: 163 - fordelt på 92 kvinder og 71 mænd.
Samlet fordeling i køn: 118 kvinder og 88 mænd.
Passive medlemmer 16
Klubbens totale antal roede kilometer blev i 2009 på 31.644 km mod 31.140 km i 2008.
Bestyrelsen har i 2009 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Referaterne herfra kan læses på klubbens
hjemmeside.
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Tur- og aktivitetsudvalget
Tirsdag 24. februar lyttede 40 interesserede til Søren Lisbys spændende foredrag om bl.a.
naturturisme og kortbogen.
Lørdag 18. april startede rosæsonen med standerhejsning og god tilslutning til fællesspisning.
Lørdag 2. maj gik heldagsturen med madpakke ud i det blå til Svelmø. 18 roere fik en herlig tur i
det fine sommervejr.
Lørdag 16. og søndag 17. maj var der planlagt tur til Strynø med overnatning. Den blev desværre
aflyst på grund af dårligt vejr.
Lørdag 13. juni var planlagt den traditionelle Tour de Thurø. På grund af kraftig vind blev
strækningen ændret til Troense Havn - Nørreskov Jollehavn og retur; 12 km i alt. Der deltog 120
roere fra Svendborg, Kerteminde, Odense og Troense kajakklubber. Stemningen var god hele
dagen og der var 65 sultne deltagere til aftenens middag. Odense vandt igen pokalen!
Lørdag 22. august startede 45 roere Tåsinge Rundt. Mange kom hele vejen rundt. Der deltog
gæster fra Odense, Rudkøbing, Grenå og Jyllinge. Alle havde en god tur selv om det var blæsevejr.
Lørdag 12. og søndag 13. september var 35 på udfordrende tur på Skjern Å. Der var meget vand,
mange bratte sving og stærk strøm. Så 6 måtte en tur i vandet! Alligevel var stemningen høj ved
fællesspisningen på Brande Camping!
Lørdag 24. oktober var så sæsonens sidste rotur før standerstrygning. Alle udvalg blev besat og
bagefter var der fællesspisning med 40 deltagere.
Tirsdag 1. december kom 45 til julekomsammen med gløgg, æbleskiver og pakkespil.
Det har været en god rosæson med pæn tilslutning til arrangementerne. Alle medlemmer i
udvalget deler opgaverne med at planlægge og gennemføre ture og aktiviteter. Og tak for det!!
Se kajakklubbens planlagte aktiviteter for 2010 på hjemmesiden: www.troense-kajakklub.dk
Børne- og ungdomsudvalget
Hver mandag kl. 16.30 – 19.15 fra maj til og med september måned med pause i skolernes ferie er
der kajakroning for børn og unge.
Sæsonen for børn og unge blev i 2009 startet med en tur til Odense universitets svømmehal som
tilskuere til kajakpolo stævne. Der deltog 4 rorere som fik vældig mod på at prøve grønlænder
vendinger, det fik de senere på vinteren afprøvet i svømmehallen.
Instruktørernes målsætning i 2009 var at træne lidt mere teknik og fysisk træning især i tiden efter
sommerferien. Dette blev tilrettelagt efter inspiration fra DKF´s bog: Træning af børn og unge og
træningskurset som blev afholdt for instruktører i kajakklubben. Tekniktræningen var en succes og
vil fremover indgå i planlægningen.
Generelt prøver vi at fordele instruktør ressourcerne efter roernes behov og evner, også under
tekniktræning, og det er fortsat et mål for udvalget den kommende sæson.
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Vi vil gerne være flere instruktører og hjælpeinstruktører, både af hensyn til børnenes sikkerhed
og at få gode oplevelser, men også af hensyn til at mindske den tidsmæssige belastning for den
enkelte instruktør.
Børn og ungeholdet deltog i foråret med 2 roere til Danske Bank Cup i Odense, de to deltagere fra
Troense var meget begejstrede for turen og vi vil i den kommende sæson prøve at komme ad sted
med lidt flere roere til min. et, gerne to stævner af samme slags, da vi erfarer at børnene bliver
meget inspireret af at se andre ro.
I løbet af sæsonen har vi afholdt ”klubmorskaber” for børnene x 2, vi har fået en god erfaring for
hvordan det kan bruges som opsummering af færdigheder samt til at styrke samarbejdet roerne
imellem og vi vil i den kommende sæson arbejde videre med dette.
Som noget nyt i 2009 valgte vi i børn og ungeudvalget at afholde en sæsonafslutning for børn og
unge. Vi afslutter sæsonen med udgangen af september og holdt afslutning hvor forældrene var
inviteret med den sidste ½ times tid. Dette har vi besluttet at gøre til en fast tradition fremover.
Børn og ungeudvalget er fortsat i samarbejde med Sundhøjskolen som er udnævnt til idrætsskole i
et Team Danmark projekt over 3 år. Børnene har 4 ekstra idrætstimer om ugen. Skolens 4. klasser
var ude at ro kajak 4 x 1½ time pr. klasse Halvdelen af klassen fik undervisning i natur og teknik af
deres lærer, mens den anden halvdel var på vandet.
Børn og unge deltager med instruktører i det omfang det er muligt men mange andre
klubmedlemmer har gjort en stor og flot indsats.
Flere af børnene fra samarbejdet med skolen kunne optages i klubben efter sommerferien og
andre er skrevet op til den kommende sæson, så det er meget godt rekrutterings grundlag vi får
via skolesamarbejdet.
Samarbejdet er aftalt til også at fortsætte den kommende sæson i august og september for de
kommende 5. klasser. For at det kan lade sig gøre er vi meget afhængige af den fine opbakning fra
klubbens øvrige medlemmer, og vi vil spørge om jeres hjælp igen i løbet af sommeren.
Oplevelser herfra kan læses i Nyhedsbrev nr. 11 / 2009 fra Sport Study Sydfyn. www.sport-studysydfyn.dk
Instruktionsudvalget
En stor gruppe instruktører og hjælpeinstruktører stod for undervisning af 25 begyndere i maj –
juni 2009.
For klubbens medlemmer har der været mulighed for at deltage i leg og træning i kajakkerne en
gang om ugen, dels i den gamle svømmehal, dels udendørs i det lokale rovand.
I august havde vi et dagkursus, ledet af Susanne Findsen (DKF), med fokus på brugen af kajakken
som træningsredskab. Kurset gav inspiration til nye træningsformer i klubben, og satte fornyet
gang i handikaproning. Vi vil arbejde på at udvikle disse aktiviteter og at holde endnu et kursus om
kajakfitness i den kommende sæson.
Også i år har vi haft 2 hjælpeinstruktører på Instruktør 1 kursus.
I udvalget og generelt i klubben er der løbende debat om sikkerhed: omfang, ansvar, alm. fornuft
etc. Da vi ønsker at ruste medlemmerne så godt som muligt til færdsel på havet eller langs kysten,
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har vi igen i 2009 haft træning i entringer i svømmehallen før sæsonstart og på åbent vand senere
på sæsonen. Udvalget opfordrer alle til at genopfriske makkerredning og egen- entring før eller i
begyndelsen af rosæsonen.
Materiale- og husudvalget
Udvalget har løbende repareret kajakker. En enkelt større reparation er udført i privat regi.
En af vore nye kajakker blev repareret uden beregning hos sælger i Århus.
Vi opfordrer medlemmerne til selv at udføre de enkle småting der går i stykker evt. med hjælp fra
udvalgets medlemmer, så arbejdspresset i højsæsonen ikke bliver så stort for de i udvalget, der
står for reparationerne.
Som vanlig var der stor tilslutning til klargøringsdagen, hvor mange medlemmer møder op og tog
en tørn med oprydning og rengøring før sæson.
Den gamle trailer har fået ny bund og kasse så udstyret ligger forsvarligt under transport.
I 2009 er der indkøbt 3 nye havkajakker.
Børne- og ungeudvalget har ønsket 2 stk. toer kajakker, som er bestilt.
Medlem er kommet med forslag til nyt nummersystem for kajakkerne.
Vi bibeholder det gamle system, men med større synlighed af hvilken type kajak nummeret svarer
til så, T står for turkajak og H for havkajak og så efterfølgende nummer.
Dette vil blive ordnet på klargøringsdagen i 2010
Flere har ønsket at få deres egen kajak opbevaret i klubben. Dette kan desværre ikke lade sig gøre,
før vi får mere plads. Når byggeri bliver en realitet, vil det efter nærmere regelsæt blive muligt
Klubhus byggeri
Igen er vi samlet til en generalforsamling, hvor der i det forløbne år ikke er sket nævneværdige
fremskridt i byggesagen. Ligesom tidligere er årsagen en manglende Lokalplan for Troense Havn.
Trods gentagne henvendelser og rykkere til kommunens Planafdeling, er tidsplanen blevet
udskudt den ene gang efter den anden pga. travlhed med andre og større projekter.
Det er selvfølgelig meget frustrerende, at vi blot kan stå på sidelinien og vente.
Men Kajakklubben kan hverken få afsluttet en lejeaftale med Hotel Troense, ansøge
Kystinspektoratet om en opfyldningstilladelse eller søge kommunen om en byggetilladelse, før
Lokalplansforslaget er godkendt i Byrådet og sendt til høring.
Som tidligere omtalt er byggeprojektet opdelt i 2 etaper.
1. Opbevaring og isætning af kajakker i den vestlige ende af havnen. Projektet indebærer at
det eksisterende kajakdepot rives ned, og der opføres to nye depothuse, som opfylder
klubbens pladsbehov. Endvidere skal der ske en yderligere opfyldning af
optimistjollepladsen mod vest. Opfyldningen skal Kajakklubben bruge til klargøring af
kajakker samt til et brofæste, hvorfra vi får egen isætningsbro.
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2. En tilbygning til det eksisterende klubhus – opført som et spejlbillede af det nuværende.
Kajakklubben står alene for projektet i etape 1.
Etape 2 vil ske i tæt samarbejde med Troense Bådelaug og efter nærmere forhandlinger, hvor vi
først og fremmest skal kigge på behov og økonomi.
Sideløbende med Lokalplanen kæmper vi nu også for at bibeholde kommunes økonomiske støtte
på 500.000 kr. til etablering af klubfaciliteter, som Kajakklubben blev tildelt i år 2000!!!
Selvom vi ved flere lejligheder og senest på generalforsamlingen sidste år, hvor kulturudvalgs
formanden Morten Sol Petersen berørte emnet, har forsøgt at få skabt klarhed omkring tilskuddet,
er dette ikke sket endnu.
Vi må endda frygte, at kommunen vil forsøge at løbe fra tilsagnet, da man pludselig vil til at kigge
på vores dokumentation for støtten og hvem der i sin tid underskrev dokumentet. Dette på
baggrund af at de åbenbart ikke kan finde det i deres egen sagsbehandling.
Kommunen har modtaget vores dokumentation, og vi har taget kontakt til formanden for SIS,
Peter Bang, der har lovet at gå ind i sagen. Det var efter indstilling fra SIS, at Kulturudvalget i sin tid
bevilligede de 500.000 kr.
Så selvom kommunen fattes penge, vil vi kæmpe for at få de 500.000 kr., som klubben fik tilsagn
om for præcis 10 år siden!!!
Skoleroning
Svendborg kommune tilbyder hvert år i samarbejde med klubber og foreninger forskellige
sommerferieaktiviteter til alle kommunens skoleelever. Gennem mange år har Troense Kajakklub
deltaget i disse aktiviteter med stor succes.
I skoleferien 2009 havde vi igen 3 dage med skoleroning med et samlet antal på 114 børn. En
markant stigning i deltagerantallet, da der i 2008 deltog 55 børn.
Udover at vi på denne måde får udbredt kendskabet til kajakroning blandt de unge, er der også en
økonomisk gevinst til klubben. I 2009 et beløb på i alt 4.240 kr.
Også i 2010 planlægges 3 dage med skoleroning, og igen med Lars Borgnæs som leder af
aktiviteten. Bestyrelsen vil dog betinge, at kajakklubben får tildelt et større beløb end tidligere til
dækning af slid på kajakker og øvrigt grej.
Datoerne er endnu ikke fastlagt, men vil blive bekendtgjort så snart de foreligger. Som tidligere
skal der bruges en del medhjælpere, så jeg håber at flere medlemmer også i år, vil tilbyde sin
uundværlige hjælp til denne aktivitet.
Vinteraktiviteter
Klubbens medlemmer kan benytte svømmehallen på Centrumspladsen hver lørdag fra kl. 16 – 18
i perioden fra 1. oktober til 1. maj. Svømningen foregår sammen med medlemmer fra Svendborg
Kajakklub og Svendborg Amatørsejlklub.
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Derudover er det muligt at øve og lege i forskellige kajaktyper fra kl. 13.30 – 15.00. Dette foregår i
nært samarbejde med Havkajakklubben Svendborg og Svendborg Kajakklub.
For at kajakklubben til stadighed kan tilbyde gratis svømning vinteren igennem, kræver det, at vi
sammen med de øvrige klubber, på skift selv stiller med livreddere hver lørdag. Disse skal bestå
bassinprøven, som består af en førstehjælpsprøve og en livredderprøve.
Klubben arrangerer og afholder udgiften til kurser og prøver. Medlemmer som er interesseret, kan
henvende sig til Mads Strandbæk Klausen eller et bestyrelsesmedlem.
I vinterhalvåret har der som tidligere år også været mulighed for at benytte motionsrummet i
Svendborg Idrætshal og selvtræne hver onsdag aften. Dette i samarbejde med Svendborg
Kajakklub.
Ved motionstræningen i gymnastiksalen på Sundhøjskolen mandag aften er opbakningen blandt
medlemmerne god og stabil. I et alsidigt program får deltagerne både konditionstræning, rørt og
trænet alle muskelgrupper afsluttende med boldspil. Charlotte Mogensen tager sig suverænt af
instruktionen.
Klubmedlemmer i aldersgruppen 55+ har atter kunne benytte motionsrummet på Dag- og
Aktivitetscenter Sundhøj onsdag aften. Gudrun Engemann, som fik ideen til at oprette denne
aktivitet i 2008, er instruktør for motions- og styrketræningen, hvor fremmødet også er rigtigt
pænt.
På samtlige deltagers vegne, vil jeg igen takke Charlotte og Gudrun for en fortræffelig instruktion
på et meget højt niveau.
Det er gratis at deltage i alle klubbens vinteraktiviteter – mød blot op!
Se nærmere på kajakklubbens hjemmeside: www.troense-kajakklub.dk under aktiviteter.
www.troense-kajakklub.dk
Troense Kajakklub fik i 2009 sin nye hjemmeside, som det blev besluttet på generalforsamlingen i
marts. Det viste sig dog at være et langt større arbejde en først antaget, og vi måtte derfor have
professionelle folk på opgaven.
Finn Bruselius, som er klubbens nye web-masters, har været på kursus og lagt et kæmpearbejde i
opgaven. Derudover har Finn, som alle sikkert har bemærket, fundet sponsorer til hjemmesiden,
hvilket betyder at hjemmesiden fremover økonomisk kan hvile i sig selv.
Jeg håber klubbens medlemmer er tilfredse med resultatet, og vil bruge den regelmæssigt, da
indholdet løbende vil blive udvidet og opdateret.
Hjemmesiden har desuden et link til Google Group, hvor man skal tilmelde sig for at kommunikere
sammen med andre medlemmer. Det var en løsning, bestyrelsen blev anbefalet af klubbens webdesigner. Hjemmesiden er herved ikke direkte involveret og risikoen for hackerangreb er mindsket
betydeligt. Google Group fungerer i princippet på samme måde, som Facebook gruppen Marianne
Berthing oprettede i 2008.
En stor tak til Ulla Bull, som gennem en årrække har haft ansvaret for den tidligere hjemmeside. Et
job der til tider har været en noget utaknemmelig opgave, da siden var besværlig at arbejde med,
og designeren svær at få i tale når der opstod problemer.
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Mail-liste
Kajakklubben oprettede i 2004 en mail-liste så vigtige beskeder og påmindelser om arrangementer
løbende kan sendes ud til medlemmerne på mail.
Bestyrelsen finder mail-listen stadig er et vigtigt og godt supplement til hjemmesiden.
Medlemmer, som ønsker at til- eller framelde sig denne service, skal fortsat sende en mail til
ruthsommer@yahoo.com, hvori man tilkendegiver om man ønsker at stå på listen.
Langt de fleste af klubbens medlemmer er tilmeldt, og jeg vil kraftigt opfordre de resterende at
tilmelde sig denne service. Det skal understreges at medlemmernes mail-adresser forbliver
fortrolige og ikke kan ses af andre ved udsendelser.
Hvis medlemmer i en længerevarende periode ikke modtager nyhedsmail fra kajakklubben, kan
det skyldes en fejl, og man bør kontakte Ruth.
Nyt Troense Kajakklub-emblem
Troense Kajakklub har ved årets Standerstrygning haft tradition for at uddele et miniature
pagajblad til medlemmer der samlet havde roet følgende antal km:
Yngsteroere (10-14 år):

1.000 km

Ungdomsroere (15-18):

2.500 km

Kvinder:

5.000 km

Mænd:

10.000 km

De seneste år har bestyrelsen desværre ikke kunne honorere dette, da klubben ikke har haft flere
miniaturer pagajblade på lager, og ikke har kunnet finde medlemmer til at fremstille nye.
Derfor har bestyrelsen besluttet at få fremstillet emblemer i Guld, Sølv og Bronze, formet som en
pagaj, til erstatning for det tidligere træpagajblad, samt ændret kriterierne for at modtage et
sådant.
Dette betyder at alle medlemmer af Troense Kajakklub i fremtiden vil modtage et emblem ved
årets Standerstrygning - uanset alder og køn - når man samlet har roet følgende antal km:
Bronzeemblem:

1.000 km

Sølvemblem:

5.000 km

Guldemblem:

10.000 km

NB: Medlemmer der allerede har roet ovennævnte antal km, vil være berettiget til at modtage ét
emblem, svarende til det højeste antal roede km. Henvendelse til: Jan Rueløkke
Nyt Kano- og Kajakblad
Dansk Kano- og Kajakforbund har gennem flere år udgivet et elektronisk medlemsblad, som kunne
læses på forbundets hjemmeside.
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Fra 2010 har DKF besluttet, at udgive et nyt medlemsblad i fysisk form under navnet ”Kano &
Kajak Magasinet”.
Bladet vil gratis blive sendt direkte hjem til alle medlemmer af Troense Kajakklub, da det bliver
finansieres af annoncører og biblioteksstyrelsen.
Alle er enkeltvis blevet registret hos DKF via deres fødselsdato. Desværre mangler vi fødselsdato
på nogle få medlemmer i klubbens register. Disse har netop modtaget et brev fra Finn Bruselius,
som håber på en snarlig tilbagemelding, således at alle fremover kan modtage det nye blad.
Hvis man ikke ønsker at modtage bladet eller skifter adresse, skal man henvende sig til Finn.
Alle medlemmer af Troense Kajakklub er nu også registret i DKF`s EPP-system. De medlemmer der
har bedt om det, har modtaget deres EPP-bevis. Ønsker flere medlemmer at få EPP-beviset, skal
man henvende sig til Finn Bruselius, som også vil tage sig at dette.
Det koster pt. 50 kr. at få udstedt et bevis hos DKF.
En stor tak til Finn der har ydet en stor arbejdsindsats omkring alle indberetningerne til DKF.
Desuden anbefaler jeg alle til jævnligt at kigge på DKF´s hjemmeside: www.kano-kajak.dk
Her kan man f.eks. tilmelde sig DKF´s månedlige nyhedsmail med aktuelle tilbud, henvisninger og
oplysninger.
Afslutning
Som afslutning på beretningen vil jeg på hele bestyrelsens vegne, takke de rigtig mange
medlemmer der året igennem yder en helt uvurderlig indsats for Troense Kajakklub.
Desuden vil jeg takke udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer for et godt og hyggeligt samarbejde i det
forløbne år.
Da jeg efter 10 år på formandsposten, har besluttet ikke at genopstille, bliver det hermed min
sidste beretning. Derfor en meget stor tak til alle i Troense Kajakklub for den tillid og opbakning
jeg har fået gennem årene. TAK!
Jan Rueløkke
Som alle kan læse, er Jan en meget omhyggelig
mand, som vidste, at et ansvar som formand
skulle forvaltes med omhu.
Marianne Berthing er nu formand og
webmaster, og med hende som dirigent svinges
informations-taktstokken kvikt og elegant.
Næsten hver uge tilsendes medlemmerne en
nyhedsmail som nedenstående.
Informationsmængden er enorm, og samtidig
opdateres hjemmesiden ustandseligt.
Kalenderen viser hvad, hvornår og hvor
aktiviteter finder sted, ja selv ved vintertide kan
medlemmerne ikke få rist eller ro.
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Det vælter ind med tilbud
Nyhedsmail 11. juni 2014

Kære N N
Endnu en nyhedsmail, for der er en del nye informationer.
Tematuren er ændret til en kulturel tur, starttidspunktet for Grill
og goddag er rykket til 17.30, og der er flotte præmier til de
vindende hold. Der er tilbud om træning til EPP2-prøven og
fælles rul og leg hver torsdag - allerede fra i morgen aften. Se det
hele nedenfor. Husk kursus i turkajak - jer, der er tilmeldt - og I
andre, at turkajakkerne er reserveret i den forbindelse.
Tour de Thurø: Husk fristen for tilmelding og indbetaling til
spisning er I DAG d. 11. juni! Og til de nye: Husk at skrive jer på
listen i Pilehuset, hvis I vil med rundt. Vælg eftermiddagsholdet,
hvis I er usikre på, om I kan nå rundt på 3½ time eller bare vil
undgå presset.
OBS på at tilmeldingen til årets åtur starter næste tirsdag d. 17.
juni. Læs mere om turen og de særlige betingelser for tilmelding
ved at følge linket herunder.
Og så er der et par opråb:
Læg ikke din kajak ned på broen, før du er parat til at gå i vandet.
Det er svært at komme op af og ned i vandet, når der ligger
"ubemandede" kajakker på broen.
Afleverer eller opdager du en defekt kajak, så skriv det i den
dertil indrettede bog, men skriv navn + mobilnummer, så
udvalget kan kontakte dig, hvis ikke de kan finde fejlen eller på
anden måde har brug for informationer. Ellers kan den samme
kajak risikere at ligge til reparation unødigt længe.

Så RULLER vi igen :-)
Hver torsdag aften og vi starter på torsdag d. 12 juni ca. 17.30 19.00.
Dem, som har lyst til at rulle eller bare lege med kajakkerne, kan
være med. Vi hjælper hinanden. Vi plejer at være i Pilekrogen.
Hilsen Karin

Udgivet af Troense Kajakklubs bestyrelse i anledning af klubbens 25 års jubilæum 2015

48

Sponsorer til Troense Kajakklubs 25 års jubilæum: Tuborgfondet, Fynske Bank, Nicus Nature, Svendborg Kommune

Grill og goddag
Tirsdag d. 17. juni omklædt og klar til at
gå på vandet kl. 17.30. OBS. ændret
tidspunkt!
Vanen tro, byder vi de nye velkommen
ved arrangementet GRILL og GODDAG.
I år har vi arrangeret det helt store stafetræs - og der er
præmier, sponsoreret af KajakInn, Nicus Nature og Fynske Bank,
til både det vindende hold, nr. 2 og nr. 3.
Grillen vil være klar kl. 19.30, så medbring det du selv har lyst til
at spise og drikke, samt tallerken, glas og bestik.
Vi ses til en forhåbentlig sjov og hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Instruktørerne

Tour de Thurø
Lørdag den 21. juni kl. 10.00
(Morgenmad og klargøring af kajakker
9.00-10.00)
OBS til Troense Kajakklubs medlemmer:
Indbetalingsfristen til aftenens lækre
buffet er forlænget til d. 13. juni.
Det er dagen, hvor vi med høj pagajføring og godt humør tager
den skønne, og nogle gange udfordrende tur rundt om Thurø
(14km). Den sydfynske natur kan nydes fra vandsiden hvor
hejrer, marsvin også nyder vandets tilbud.
Læs mere

Træning til EPP2-prøven
Kom frisk tirsdag d. 24 juni kl. 17.30 og få forevist, hvad der
kræves
Vi, Lone, Helle og Karin er hjælpere på begynderholdet i
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havkajak. Sidste år tog vi alle tre en EPP 2, og i år vil vi gerne
hjælpe andre fra klubben med at få taget en EPP2.
Læs mere

Tematur torsdag d. 26. juni
Fisketuren er ændret til en kulturel tur.
Kom og se mordstedet i Nørreskoven, og hvor Midgårdsormen
gik i land.
Der er ingen tilmelding. I skal bare komme på kajak broen kl.
17.30 klar til at sejle efter en kort briefing. Vi skal ro max. 12 km.
Er hjemme ca. 21.30
Læs mere

Gudenåen er målet for årets
åtur
Lørdag d. 27. – søndag d. 28. september
Vi har bestilt hytter på Gudenå Camping og rotilladelser til
strækningen Tørring-Klostermølle.
Turen er for alle og koster 700 kr. Max. deltagerantal: 30.
OBS på den særlige tilmeldingsform. (Sidste år brændte vi inde
med for mange bookninger).
Læs mere

Redningskursus
Tak til Lone, Helle, Ulrik, Andreas og
Karin for et super kursus i redninger til
sportirsdagen d. 3. juni. Jeg tror, at jeg
på alles vegne kan sige, at vi fik fundet
måder at komme op i kajakken på, der
dur, så ingen nu er bange for at falde i vandet. /Marianne
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Kursus i kajakmobilitet
Vi, Annie, Leif, Nina, Helle, Helle, Lone og
Marianne, har deltaget i et lærerigt
kursus d. 10. juni, så nu vil vi gerne have
nogle deltagere.
Læs mere
Vi ses til Grill og goddag
Marianne

Ikke interesseret mere? Afmeld

Bestyrelsens beretning for 2010
Fakta
Medlemstallet i 2010 er det samme som i 2009 nemlig: 206 aktive medlemmer
Aldersfordelingen i 2010:
Medlemmer under 18 år: 33
Medlemmer 19-59 år: 139
Medlemmer over 60: 44
Passive medlemmer: 10
Klubbens totale antal roede kilometer blev i 2010 på 32.209 km. mod 31.644 km. i 2009.
Bestyrelsen har i 2010 afholdt bestyrelsesmøder ca. hver 5. uge med sommerferie i juli.
Referaterne herfra kan læses på klubbens hjemmeside.
Tur- og aktivitetsudvalget
23. marts viste Annie og Leif lysbilleder og fortalte om 4 ugers kajakferie i Nordnorge. 56
begejstrede medlemmer både fra Troense Kajakklub, Svendborg Kajakklub og Havkajakklubben
Svendborg sad på både stole og borde og så og lyttede til de spændende oplevelser.
17. april var der 6 ude at ro lige efter standerhejsningen; vejret var både koldt og blæsende. Der
var mange flere til kaffedrikning og 36 til fælles spisning om aftenen. Buffeten var som altid flot og
varieret; så stemningen kom helt i top!!
Den 8. maj gik heldagsturen fra Fåborg til Signebjerg via Dyreborg. Trods koldt, overskyet vejr
deltog 11, som fik en vellykket rotur. To havde bagt kage!!
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En planlagt tur 30. maj til Kertinge Nor blev aflyst på grund af dårligt vejr.
12. juni blev Tour de Thurø på grund af hård blæst, stærke vindstød, suppleret med heftig regn, til
tour til Nørreskoven, rundt om en bøje og tilbage igen, ialt ca. 12 km. 100 roede tappert ( 25
udeblev ), 3 roede 4 gange!!! Ialt blev der roet 1820 km. Odense vandt ( igen ) med 84 omgange
mod Troenses 57!! Til den fremragende middag deltog 75 sultne, fornøjede mennesker!
Tåsinge Rundt 21. aug. blev en stor udfordring i blæsevejr med bølger på Lunkebugten og strid
modvind under Siøbroen. Alligevel kom 39 fra start og 22 kom hele vejen rundt.Vi havde gæster
fra Grenå, Rudkøbing og Åbenrå og stemningen var god!!
Åturen 11.-12. sept. gik til
Treene i Tyskland. 24 var
med og fik en god oplevelse i
kajakkerne og ved
overnatningsstedet med god
mad etc.
25. sept. blev turen til
Kertinge Nor realiseret. 8
"piger" havde flot vejr til
rotur afvekslende med besøg
på Ulriksholm Slot og Museet
ved Ladbyskibet.
23. okt. sluttede sæsonen
med standerstrygning, valg til
alle udvalg og dejlig fælles
Treene 11.-12. september
buffet.
7. dec. var der traditionen tro
julehygge med gløgg, æbleskiver og pakkeleg. Der kom 4 børn og 40 voksne. Som noget nyt køb,
salg eller forære væk af diverse effekter.
En god sæson, trods vejret, hvor der heldigvis også var andre medlemmer, som havde arrangeret
fællesture. Tak for det!! Og gentag endelig i den kommende sæson!!!
Se kajakklubbens planlagte aktiviteter for 2011 på hjemmesiden: www.troense-kajakklub.dk
Børne- og ungdomsudvalget
I 2010 har vi i Troense kajakklub haft et børn- og ungehold gennem hele sæsonen. Vi startede først
i maj og for første gang i min tid som formand i udvalget, valgte vi at starte sæsonen selvom
vandet var under de 10 grader. Dette for ikke at afkorte sæsonen for meget. Det kan blive aktuelt
igen i år, og vi mener, det er forsvarligt, når vi planlægger roningen efter det. Dvs. vi bliver i
havnen og er mange instruktører de første gange. Vi har desuden i denne sæson haft fokus på
sikkerhed og hver instruktør har folietæppe, plastpose, (slæbe)reb og mobiltelefon med i
kajakken.
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Vi har gennem hele sæsonen haft et godt og stabilt hold på 12-15 børn og unge. Vi har været
gennemsnitlig 4 instruktører pr. træning, hvilket har været passende. Vi har haft
ungdomsmedlemmer, som har fungeret som hjælpetrænere.
I hele sæsonen har vores fokus som instruktører været at bedre roernes teknik. Efter
sommerferien indførte vi PaddlePower-konceptet, hvor roerne kvalificerer sig i balance, teknik og
manøvrering. Øvelserne er delt op i niveauer og efter hvert bestået niveau får roerne et armbånd i
forskellig farve. Dette har været en stor succes, og vi fortsætter med konceptet fra starten af den
kommende sæson
For at tilgodese ungdomsroernes ro-evner og alder, har vi i løbet af sæsonen forsøgt at starte et
ungdomshold for piger over 15 år med anden ro-dag end børneholdet. Tilslutningen var dog ikke
stor, og holdet kom ikke rigtigt i gang. Vi vil i 2011 prøve at udvide kriterierne for deltagelse i
ungdomsroningen i håb om større tilslutning.
To gange i løbet af sæsonen har vi deltaget i Danske Bank Cup og var så heldige at vinde en
børnekajak ved det ene stævne. Vi vil fortsat deltage i og prioritere disse stævner i det omfang, vi
kan både instruktør- og deltagermæssigt.
Ved klubbens fødselsdagsarrangement var børn og unge godt repræsenteret. Vi vil fortsat arbejde
på at øge integrationen af børn og unge i klubbens arrangementer.
Vores samarbejde med sundhøjskolen: Efter den store succes sidste forår, hvor børn- og
ungeudvalget havde 4 timers kajakaktiviteter for hver af Sundhøjskolens 4. klasser, blev det næste
klassetrin inviteret til aktiviteter i sensommeren. Invitationen blev sendt til skoleleder og
projektleder pr. mail og fulgt op med personligt fremmøde. (Sundhøjskolen er med i det store
idrætsskoleprojekt). Desværre har vi ikke hørt noget fra skolen.
Instruktionsudvalget
I 2010 har 24 deltagere gennemført begynderkursus i hav- og turkajak. Derudover har nogle få nye
medlemmer deltaget i minikursus for mere erfarne roere.
Flere af begynderne er særdeles
aktive, og flere er gået ind i
klubbens udvalg.
Annie stod i løbet af vinteren for
rullekursus i svømmehallen. På
Birgittes to kurser ”Kom i flow med krop, kajak og natur”
oplevede deltagerne en anden
side af kajakroning, hvor roeren
og naturen, ikke roteknikken var i
centrum.

Jytte Eckardt i absolut flow

I forbindelse med sæsonstart
kunne medlemmerne genopfriske
entringer under vejledning af
instruktører i hav- og turkajak.
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Sammen med Svendborg Kajakklub og Odense Kajakklub har der været tilbud om aflæggelse af
prøver i egenfærdigheder i EPP3 havkajak og EPP3 tur/kapkajak.
En hjælpeinstruktør har været på Instruktør 1 –kursus i havkajak, og en instruktør har deltaget i
DKFs Instruktørsamling i Kerteminde.
Trods gode intentioner nåede udvalget ikke at tilbyde nye og gamle medlemmer prøve i EPP2havkajak eller EPP2-tur/kapkajak. Det vil vi gøre i 2011. Planen er også at arrangere en fælles dag
for alle klubbens instruktører (hav, tur og børn) med henblik på udveksling af erfaringer og ideer.
Endelig vil vi gerne hjælpe de nye medlemmer ind i klubben og fastholde dem. Derfor etablerer vi
en mentorordning, hvor en ny roer bliver knyttet til en erfaren.
Klubben støtter fortsat udvalgsmedlemmernes deltagelse i kurser, der kan komme øvrige
klubmedlemmer til gode gennem forbedret undervisning og inspiration.
Hus- og materialeudvalget
Der blev i årets løb købt 5 kajakker:


1 stk. Tahe Marine Greenlander



2 stk. K2 Mini



1 stk. Spica



1 stk. ”Sea Challenge Kajak”

Desuden vandt vi en børnekajak ved Danske Bank Cup
Den ene af vores trailere blev udlånt til Sea Challenge Fyn, og vi har også lejet nogle af vores
kajakker ud.
Vi havde rejsegilde onsdag d. 5. januar, hvor der mødte ca. 60 mennesker op. Gaver fra
håndværkerne og Troense Bådelaug.
Vi har de nye huse klar til standerhejsning. Der vil være nogle udestående punkter, der enten
venter på sommervejr, eller som vi selv i fællesskab laver.
Byggeri
2010 blev året, hvor det efter godt 10 års tovtrækkeri lykkedes at få Svendborg Kommune til at
vedtage en lokalplan, der gjorde det muligt at komme igennem med en byggetilladelse til dels nye
opbevaringshuse og dels en ny isætningsbro.
Lokalplanen
I begyndelsen af marts får vi fra Svendborg Kommune en plan for vedtagelsen af lokalplanen for
området:


Behandling af forslag til lokalplan i Udvalget for Kultur, Plan og Erhverv: 7. april



Økonomiudvalget: 13. april
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Byrådet: 27. april



Forslag til lokalplan i offentlighedfase: 5. maj - 30. juni



Endelig vedtagelse af lokalplan i Udvalget for Kultur og Planlægning (UKP): 10. august



Økonomiudvalget: 17. august



Byrådet: 31. august

Troense Kajakklub, Troense Bådelaug og andre interessenter får tilsendt lokalplanen i marts til
intern kommentering. Der foregår en del skriverier frem og tilbage, som til sidst munder ud i et
endeligt forslag til en lokalplan, som Svendborg Byråd d. 27. april vedtager at udsende til offentlig
høring. I høringsfasen indkommer der flere indsigelser, der gør, at vedtagelsen i UKP først sker d.
7. september, i økonomiudvalget d. 14. september og i byrådet d. 21. september. At vi selv ændrer
vores planer fra ikke kun at ville etablere broen på opfyldning, men også som en flydebro, betyder
at også vi må indsende en indsigelse.
Bestyrelsens og andre involveredes arbejde
Nedenstående liste er omfattende, men ikke nødvendigvis fyldestgørende – muligvis har jeg glemt
noget. Og den er heller ikke helt i kronologisk orden, da flere aktiviteter er foregået sideløbende
eller er samlet under et punkt.


Carsten laver tegninger til huse og broer og får med hjælp fra en arkitekt gjort dem klar til
bl.a. ansøgningen om byggetilladelse.



Finn og Torben ansøger diverse fonde om tilskud til byggeriet.



Finn hjemtager tilbud fra et brobygningsfirma og to lokale tømrere, hvilket resulterer i dels
en aftale med entreprenør Mogens Pedersen fra Nyborg og dels, at vi vælger tømrermester
Carlsen til at udføre opgaven. Deres overslag lyder på henholdsvis 390.000 kr. og 364,638
kr. eksl. moms. Vi kvalificerer planerne undervejs, hvorfor vi må forvente et noget dyrere
byggeri.



Finn undersøger vores lånemuligheder, hvilket resulterer i en aftale med Svendborg
Sparekasse om en byggekredit på kr. 700.000.



Finn forhandler lejekontrakt med Troense Hotel, som resulterer i at vi får en aftale om leje
af området neden for hotellet i en periode af 30 år uden vederlag.



Finn og Marianne forhandler lejekontrakt med Troense Bådelaug. Mere herom senere.



Finn ansøger Svendborg Kommune om byggetilladelse, som vi modtager i oktober med en
regning på 4.500 i byggesagsgebyr.



Finn ansøger Svendborg Kommune om tilladelse til landfæste på dens matrikel ud for
broarealet. Tilladelsen er en betingelse for kystdirektoratets tilladelse. Ansøgningen
imødekommes på betingelse af, at stiarealet bliver friholdt for aktiviteter, og at det er uden
udgifter for Kommunen. Kystdirektoratet udbeder sig også et positivt tilsagn fra Troense
Bådelaug, hvilket vi får på betingelse af, at broen ikke strækker sig ind over deres
matrikelnr.
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Finn ansøger kystinspektoratet om tilladelse til det planlagte broareal. Svaret er som
følger: ” Søfartsstyrelsen anser ikke at projektet påvirker sejladssikkerheden i en grad der
kræver risikoreducerende tiltag”.



Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer for
entreprenørarbejder til søs, hvorfor også Kort & Matrikelstyrelsen informeres, således at
der evt. kan ske ændringer i søkort og sejladshåndbøger.



Bygherren skal sørge for at skibsfarten senest 4 uger før blev informeret om projektet
(hvor, hvornår, hvad, hvem) gennem Efterretninger for Søfarende. Dette sørger Mogens
Pedersen for.



Finn forespørger Miljø og Teknik om tilladelse til at placere bukke ud for den kommende
bro. Ansøgningen afslås med begrundelse i, at bukkene kan være til gene for færdslen på
stien.



Finn ansøger Miljø og Teknik om at fjerne stiafspærringen i forbindelse med etableringen
af kajakbroen. Aftalen bliver, at Kommunen fjerner afspæringen på TK’s regning.



Finn indhenter tilbud fra en VVS-håndværker.



Uffe er behjælpelig med planerne for EL-arbejdet.



Marianne og derefter Carsten laver aftale med en vognmand, som flytter containeren og
gyngestativet.



Medlemmer deltager i arbejdsdage, hvor skrænten ryddes og huset tømmes.



Carsten, Jørn, Andreas og Leif demonterer huset og bortskaffer materialerne.



Finn kæmper en brav kamp for at fastholde Svendborg Kommune i deres tilsagt fra 2000
om et anlægstilskud på 500.000 kr. Det betyder bl.a. udarbejdelse af udførlig
dokumentation, som fremsendes til Svendborg Kommune samt en del avisomtale. Sagen
bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor vores krav ikke
imødekommes. Administrationen rejser på grund af de særlige omstændigheder sagen til
fornyet drøftelse i Udvalget for Kultur og Planlægningen på et møde d. 11. jan. 2011. Her
får vi et afslag med en efter vores opfattelse uretmæssig begrundelse, hvorfor Finn straks
beder om en uddybende forklaring plus sender en fornyet ansøgning til
budgetforhandlingerne for 2012.



Carsten ’udnævnes’ til at føre tilsyn med byggeriet, et arbejde han får hjælp til af Leif og
Jørn. Han er samtidig bindeleddet mellem håndværkerne og bestyrelsen.



Finn laver aftale med landmåleren, som efter en forgæves udflugt afsætter grunden.



Byggeriet påbegyndes d. 19. november 2010.



Finn indhenter tilbud på bygningsforsikring, som resulterer i en aftale med Alka Forsikring.

Financiering
Som udgangspunkt regnede vi med en anlægssum på ca.

1.000.000 kr.

Vi har fået tilskud fra følgende fonde:
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Troense Maritime Støtteforening:

7.000 kr.

Sparekassen Svendborg:

8.000 kr.

LAG – den Lokale Aktions Gruppe for Svendborg Kommune:

118.450 kr.

Lokale- og anlægsfonden til to kajakopbevaringshuse:

150.000 kr.

Lokale- og anlægsfonden til broarealet:

150.000 kr.

Friluftsrådet til flydebro:
I alt:

50.000 kr.
483.450 kr.

Afslag fra Mærsk-, Tuborg-, Albanifonden og Kommunens renoveringspulje.
Svendborg Kommune har afslået at betale anlægstilskuddet på 500.000 kr., som de bevilgede i
2000.
Mere herom under punkt 3, Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Hvor langt er vi nu?
Der mangler stadig noget på husene, såsom noget af taget, vinduer, inddækninger og porte. På
broarbejdet mangler der flydebroen og en rampe ned til flydebroen. Derefter skal der fyldes
jord/grus op mod kanten ved den store bådebro, og der skal nivelleres med grus i de nye huse
samt områderne omkring. Der skal også opsættes beklædning på bagvæggen i husene og en væg
omkring værkstedet.
Ferskvand ved den store bådebro etableres senere, da der skal graves der, hvor bådene står.
Opgaver, vi selv skal løse:


El arbejde (tilslutning til el vha. aut.
elinstallatør)



Sætte kajakstativer op i begge huse
(laves af Carsten og Leif)



Sætte holder op til veste, pagajer
m.m.



Male huset sort og vinduer hvide



Sætte flagstænger op



Lave bukke til kajakker, som
montres på den store bådebro (Leif
løser opgaven)



Og så skal pagaj rummet indrettes

Det nordvestlige hus, som siden navngives: Hejrehuset.

Hvis det er nogen, der falder over nogle
knagerækker, hyldeknægte eller lignende, hører vi gerne om det.
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Spørgsmålet om fremtidige klublokaler
I juni 2010 havde vi inviteret Lars Hansen formanden for Troense Bådelaug til vores
bestyrelsesmøde med henblik på afstemme vores forventninger til et fremtidigt samarbejde dvs.
primært ift. etablering af nye kajakopbevaringshuse, ny kajakbro (herefter tak for lån af
Bådelaugets bro) og til eventuel udbygning af det eksisterende klubhus.
Meldingen var at TBL ikke har planer om udbygning ud over forbedring af nuværende bade- og
toiletfaciliteter. De har aftale med en lokal arkitekt, som skal komme med ideer til byggeri mod
øst. Vores ønske er badefaciliteter, omklædning og mulighed for opbevarings af ejendele – men af
økonomiske grunde gerne til deling med havnens øvrige klubber.
Her blev det også aftalt at udarbejde en ny lejekontrakt, som, Lars medgav os, burde laves mere
transparent ift. forbrug af el og vand.
Med vores advokats hjælp fik vi formuleret en samarbejdsaftale, som inkluderede brug af
følgebåde, klubhus, vand og el. Efter noget skriveri frem og tilbage opnåede vi enighed om
ordlyden. Tilbage stod forhandlingen om prisen. Vi havde forestillet os en nedsættelse af lejen, da
vi ikke længere skulle benytte TBLs bro. Det var også en del af vores økonomiske kalkulationer ift.
at bygge egen bro.
TBL finder efter gentagen argumentation ikke vores forslag om lejenedsættelse rimelig, fastholder
samme beløb som for 2010 og forhandlingerne går i dvale julen over. Da lokalelejen er en stor
udgiftspost i vores budget og for ikke at stå med ryggen mod muren, vælger vi at sondere
muligheden for at leje lokaler billigere andetsteds. Vi modtager et noget billigere tilbud fra Hotel
Troense.
Dette medfører en yderligere diskussion i bestyrelsen, og da vi alle finder valget ret afgørende,
beslutter vi at lægge afgørelsen ud til medlemmerne.
Vinteraktiviteter
I år har vi haft følgende aktiviteter:


Gymnastik på Sundhøjskolen hver mandag 19.30-21.30. (Et alsidigt program under ledelse
af Charlotte Mogensen)



Kajakteknik og leg i den gamle svømmehal hver lørdag 13.30-15.00. (I samarbejde med
Havkajakklubben Svendborg og Svendborg Kajakklub)



Svømning i den gamle svømmehal hver lørdag 16.00-18.00. (I samarbejde med Svendborg
Kajakklub og Svendborg Amatørsejlklub)



Fri adgang til motionscenteret i Idrætshallen hver onsdag 19.00-21.00. (I samarbejde med
Svendborg Kajakklub)

Det er gratis at deltage i alle klubbens vinteraktiviteter – mød blot op!
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Opbevaring af private kajakker
Vi forventer, at der i 2011 vil være plads til ca. 30 private kajakker. Bestyrelsen har besluttet at
’gøre rent bord’ ved at indføre nogle klare regler for opbevaring af private kajakker.
Hvis der ikke er kajakplads til alle, der ønsker det, trækkes der lod mellem de, der ansøger om
plads. Man kan komme i betragtning, hvis man som medlem af Troense Kajakklub har roet min.
500 km inden for de 2 foregående år. Pladsen kan kun anvendes til det roende medlems egen
kajak og tildeles for et år ad gangen. I fordelingen af årets pladser tildeles klubbens aktive
instruktører (ikke hjælpeinstruktører) forlods en plads – hvis de ønsker det. Det er desuden
besluttet, at bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående. Ansøgning sendes eller mailes til
formanden senest 1. marts 2011, således at pladserne kan være fordelt inden standerhejsningen.
Alle er enige om, at kajakopbevaringspladser er for aktive medlemmer. At det blev 500, var en
vejen frem og tilbage, for et eller andet sted skulle stregen jo slås. Vi havde vendt spørgsmålet:
”Hvad så med dem ruller eller øver teknik i flere timer om ugen? Kan timerne konverteres? Hvis
timerne i svømmehallen tælle med, og hvis de udgør det, der svarer til 500 km., er det så rimeligt
ift. at have sin kajak liggende i klubbens hus? Kan man ikke regne med, at de, der ruller eller øver
teknik også får roet min. 500 km. på to år? Jo mere kompliceret reglerne bliver, jo sværere bliver
de at administrere. Derfor landede vi på kun at ”tælle” kilometre vel vidende, at der også foregår
andre lige så prisværdige aktiviteter.
Vi er bevidste om, at reglerne betyder, at man kan risikere at miste sin kajakplads igen. Til gengæld
gør disse regler også, at andre eller nye medlemmer kan få en kajakplads. Vi har villet opnå den
størst mulige retfærdighed, derfor har vi ikke villet sætte andre kriterier, end at man skal være
aktiv. Ergo kan hverken mange år i klubben, en bestyrelsespost, eller at man bor langt væk give én
fortrin. Vi kunne også konstatere, at af de, der havde en plads, havde alle mulighed for at
opbevare deres kajak hjemme eller andetsteds. Det vil sige, at nu kender alle reglerne, inden de
investerer i en kajak og kan tage deres forholdsregler i forhold dertil.
Og ja, det betyder, at ét år er det måske Per, der skal sætte kajakken på taget eller fortrinsvis ro i
klubbens kajakker og et andet år er det Poul.
Efter endnu en diskussion på et bestyrelsesmøde besluttede vi, at instruktører skulle have
fortrinsret – på trods af at det strider mod vores holdning til, at ingen indsats belønnes. Vi yder
alle, hvad vi kan. Begynder vi på det, hvor stopper vi så? Begrundelsen for, at de har fået fortrin er,
at de i forvejen knokler med at få alle børn, unge og nybegyndere i vandet, så det er ikke rimeligt,
at de også skal knokle med at få deres egen kajak til, i, op af og fra vandet.
Kajakemblem
Bestyrelsen besluttede sidste år at få fremstillet emblemer i guld, sølv og bronze, formet som en
pagaj, til erstatning for det tidligere træpagajblad, samt ændrede kriterierne for at modtage et
sådant.
Det betyder at alle medlemmer af Troense Kajakklub vil modtage et emblem ved årets
standerstrygning - uanset alder og køn - når man samlet har roet følgende antal km:
Bronzeemblem:

1.000 km

Udgivet af Troense Kajakklubs bestyrelse i anledning af klubbens 25 års jubilæum 2015

59

Sponsorer til Troense Kajakklubs 25 års jubilæum: Tuborgfondet, Fynske Bank, Nicus Nature, Svendborg Kommune

Sølvemblem:

5.000 km

Guldemblem:

10.000 km

NB: Medlemmer, der allerede har roet ovennævnte antal kilometer, vil være berettiget til at
modtage ét emblem, svarende til det højeste antal roede kilometer. Henvendelse til: Marianne
Berthing.
Pitstop
Selvom det er foregået i 2011, har vi valgt at fremlægge de beslutninger og fremtidsperspektiver,
der kom ud af, at vi d. 12. februar kørte kajakklubben i pit.
Dagen var arrangeret og ledet af Anders og Søren fra DGI. Bestyrelsen havde inviteret samtlige
medlemmer af udvalgene, og der deltog i alt 20 medlemmer inkl. de 7 bestyrelsesmedlemmer.
Dagen var tilrettelagt således, at alle deltog til og med frokost, hvorefter bestyrelsen fortsatte
indtil kl. 16 med at bearbejde de input, der var kommet i løbet af formiddagen.
Forslagene til forbedringer og nye aktiviteter blev rubriceret inden for tre hovedområder:
1. Færdigheder
2. Engagement
3. Det sociale
Ud af de mange forslag blev der den eftermiddag arbejdet med udvalgte forslag og besluttet
følgende:
1a) Vi vil i slutningen af august tilbyde medlemmerne, at de kan aflægge prøve i EPP2. Før
sommerferien lægges det på hjemmesiden, hvad der kræves, så man kan gå i gang med at øve sig.
Det regner vi med, at Lilian og David formulerer.
1b) Den 17. august 2011 er der brush-up/optagelseskursus for nye medlemmer, der har
færdigheder svarende til EPP2 – enten erhvervet på klubbens begynderkursus i foråret eller
erhvervet på anden vis.
1c) Vi vedtog, at det fremover er okay at tilbyde ture, hvor der er krav til kvalifikationer. Det
betyder, at turlederen skal beskrive turen ift. hvad der kræves. Det er deltagernes eget ansvar, om
man opfylder kravene. Det gælder også de af tur- og aktivitetsudvalgets planlagte ture.
1d) Til hjælp til ovenstående vedtog vi at udarbejde en turlederskabelon. Vi spørger Annie og
Grethe, og de vil lave et udkast.
1e) Vi besluttede at undersøge mulighederne for at nogle af instruktørerne kan komme på
turlederkursus.
1f) Instruktørerne vil arrangere en fælles inspirations/ færdighedsudvekslings/
forventningsafstemnings dag/tur i aug./sept. for alle klubbens instruktører.
2a) Vi vil etablere en mentorordning for nye medlemmer, sådan at alle nye medlemmer tilbydes at
få en mentor, som kan hjælpe dem med at få en god rostart og at føle sig velkommen i klubben.
Det kunne være rådgivning ift. beklædning eller hjælp til at finde rokammerater og lignende
spørgsmål. De fleste kan blive mentor; man skal bare have roet 100 km og deltaget i nogle af
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klubbens aktiviteter. Mentor og mentee aftaler selv, hvad hjælpen skal bestå af, og hvor længe,
den skal vare. Mere herom senere.
2b) Fremover skal referatet være sendt ud til de øvrige bestyrelsesmedlemmer inden en uge. Efter
endnu en uge, hvor de har mulighed for at komme med rettelser, offentliggøres referatet på
hjemmesiden – altså max. 14 dage efter et bestyrelsesmøde.
2c) ”Den gyldne kost” blev navnet på et projekt, der går ud på at sætte alle medlemsopgaver i
system og gøre dem synlige for alle – lige fra at feje broen til at bestride en bestyrelsespost.
Marianne arbejder på et udkast.
3a) Fra og med standerhejsningen vil der på klubaftenerne være tre tilbud med afgang på
forskellige tidspunkter. Dette for at øge chancen (især for nye) for at finde passende roselskab.
(Man er som sædvanlig velkommen til at ro på andre tidspunkter). Og for at alle kan være hjemme
igen nogenlunde samtidigt.


Afgang 17.00: Langtur



Afgang 18.00: Hyggetur



Afgang 19.00: Motionstur

Te og kaffe fra kl. 20.30
3b) Den sidste tirsdag i hver måned kalder vi: ”Tirsdag Udvidet”. Det betyder, at der sker mere end
alle andre tirsdagsklubaftener. Det kan være alt lige fra teknik og leg til fællesspisning efter
roturen. På disse aftener tilsidesættes afgangstidspunkterne og grupperingerne, som for disse
aftener udmeldes af arrangørerne. Medlemmer af bestyrelsen vil byde ind med enkelte
”udvidelser”, men ellers er tanken, at alle medlemsinitiativer kan blive til ”Tirsdagsudvidelser”,
som skrives på kalenderen og på hjemmesiden.
3c) Vi vil forbedre rammerne for socialt samvær både for medlemmerne og for eventuelle
forældre, der ”hænger ud”, mens deres børn ror. Det uddelegeres til Hus- og materiale-udvalget at
udarbejde et forslag.
Afslutning
Som afslutning på beretningen vil jeg på hele bestyrelsens vegne takke de rigtig mange
medlemmer, der året igennem yder en helt uvurderlig indsats for Troense Kajakklub.
Desuden vil jeg takke udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i
det forløbne år.
Marianne Berthing

Bestyrelsens beretning for 2011
Fakta
Medlemstallet i 2011 er stort set det samme som i 2010 nemlig: 201 aktive medlemmer (206 i 2010)
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Aldersfordelingen i 2011:
Medlemmer under 18 år: 21
Medlemmer 19-59 år: 168
Medlemmer over 60: 12
Passive medlemmer: 15
Vi er blevet flere i aldersgruppen i midten på bekostning af både yngre og ældre. Og antallet af
passive medlemmer er steget 50% (fra 10 til 15)
Klubbens totale antal roede kilometer blev i 2011 på 39.377 km. mod 32.209 km. i 2010.
Bestyrelsen har i 2011 afholdt bestyrelsesmøder ca. hver 5. uge med sommerferie i juli.
Referaterne herfra kan læses på klubbens hjemmeside.
Tur- og aktivitetsudvalget
25.1. - Jens Pavia fortalte inspirerende for 44 fremmødte om ture i Grønland. Gæster fra
Svendborg Kajakklub og Havkajakklubben Svendborg. God stemning!!
9.4. - Standerhejsning i strålende solskin! Der blev råbt hurraaah for de nye huse og den nye bro.
Mindst 25 roede en tur, og der var 35, som forsynede sig om aftenen fra den flotte
sammenskudsbuffet.
8.5. - 13 roede ud fra Korshavn (Fynshoved) i strålende solskin; der var frisk vind og bølger og lidt
lavvande nogle steder. God tur med isspisning inden hjemkørsel.
28.5. - Det blæste heftigt, da 10 vikinger roede i kanalen mod Odense Fjord.
7.6. - Grillaften med velkomst til nye medlemmer. Vejret var pragtfuldt og 50 deltagere havde en
skøn aften!
18.6. - Tour de Thurø i rædsomt vejr - blæst, bølger, strøm og heftig regn!!! Nogle opgav forlods,
nogle vendte om og fire kom hjem med hjælp fra ledsagerbåden. Odense Kajakklub med 60
deltagere roede 73 omgange; Troense med 62 roere klarede 75 omgange!!! Endelig kunne
Troense få pokalen!!! 74 glade mennesker havde en herlig fest om aftenen.
2. - 3.7. - Weekendtur til Lundeborg med overnatning. Hæsligt regnvejr lørdag; alligevel roede to
begge veje og fire hele vejen hjem til Troense i fint vejr søndag.
To planlagte ture blev desværre aflyst på grund af skrækkeligt vejr.
20.8. - Tåsinge Rundt i blæsevejr. 27 startede og 22 roede hele vejen rundt. Alle kunne følges ad
den sidste etape til pølse og ost i Troense, fordi det var muligt at springe en eller flere etaper over
og så få kajakken i vandet igen.
3.- 4.9. - 18 roere havde godt vejr til vellykket tur på Gudenåen.
24.9. - i herligt stille vejr med solskin roede 15 rundt om og gik i land på Æbelø.
29.10. - 20 roede før standerstrygningen og 47 deltog i aftenens fællesspisning. Erling støttede
fællessangen med harmonikaen.
06.12. - Julehalløj med 40 oplagte deltagere. Marianne viste os, hvordan vi kan bruge
hjemmesiden. Erling havde guitaren med.
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Læs mere om arrangementerne og se de mange inspirerende billeder på hjemmesiden!!!!!
Børne- og ungdomsudvalget
Sæson 2011 for børn og unge i Troense Kajakklub blev gennemført med et stort hold på 20 tilmeldte børn og et fremmøde pr. gang på ca. 12 -15. Mange af roerne er "gamle" roere, der har
roet flere sæsoner og har et godt indbyrdes sammenhold men stadig har forskellige roevner. Vi
har været min. 3 instruktører pr. gang samt "en forældre", som nu også er trådt ind i udvalget. Det
er afgørende for børne- og ungdomsroningen, at der er instruktører nok, især i starten af sæsonen
hvor børnenes roevner er meget forskellige. Af sikkerhedshensyn skal vi minimum være 4 voksne
hver gang.
Vi har hele sæsonen arbejdet med Paddle Power. Det er fortsat en stor succes for både nye og
gamle roere og for instruktører, som har fået et redskab til at strukturere og variere træningen.
I 2010 startede vi et ungdomshold, dette er blevet mere etableret i 2011. Der har været et lille
hold på 3-4 piger, som har roet hver onsdag. Roningen har primært fokuseret på at ro lidt længere
ture, min. 5 km. pr. gang. Antallet af roere på ungdomsholdet er passende til én instruktør.
I sæson 2011 har det ikke været praktisk muligt at deltage i konkurrencer uden for klubben. De
ældste roere blev informeret om ungdomslejr i Hellerup; men ingen deltog.
Vi har afholdt afslutning med konkurrencer og fællesspisning.
Instruktionsudvalget
Der har igen i 2011 været to hold begyndere på ordinært kursus i tur- og havkajak. Kurset omfatter
grundlæggende færdigheder i teknik og kendskab til klublivet i TK. Derudover har en lille gruppe
med disse færdigheder (EPP 2) været på minikursus. I år har begynderne haft mulighed for at træne og gennemføre prøve i EPP 2 – det vil vi lægge i mere faste rammer i den kommende sæson,
således at både begyndere og "gamle" medlemmer kan aflægge prøven i eftersommeren.
Instruktør- og hjælpergruppen er stor, 17 personer, hvoraf nogle er involveret i
begynderundervisning. Andre har organiseret weekend kurser i rul for 10 medlemmer, og der har
været lørdagsleg og tekniktræning i svømmehallen i samarbejde med Svendborg Kajakklub og
Havkajakklubben.
Der var god tilslutning til genopfriskning af entringer i svømmehallen før sæsonstart, og vi håber
på endnu flere den 29. april 2012.
For første gang har alle instruktører og hjælpere inden for børne- og vokseninstruktion haft
mulighed for at mødes til en fælles dag i efteråret. 16 deltog i formiddagens undervisning i teknik
ved Simon Ousager, og en del fortsatte med praktisk erfaringsudveksling og efterfølgende
evaluering af årets arbejde og snak om fremtiden. Samme dag fik 11 klubmedlemmer undervisning
i teknik og praktiske færdigheder, også med Simon Ousager.
Tre af klubbens instruktører deltog i forsommeren i DKFs årlige instruktørsamling i Kerteminde.
Klubben opfordrer fortsat instruktører og hjælpere til at uddanne sig mhp. at inspirere og
dygtiggøre klubbens medlemmer. Der er taget initiativ til uddannelsessamarbejde blandt de
fynske kajakklubber.
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Hus- og materialeudvalget

2011 var første år i vores nye omgivelser, nye kajakhuse,
ny klargørings- og bådbro. Det var dejligt af få denne meget mere plads, mere albuerum.
Pga. økonomi blev 2011 også året, hvor vi ikke købte nye kajakker, som vi gerne ville. Og der var
også ting på husene, der ikke blev gjort helt færdige. Men mange har hjulpet rigtigt meget med
pensel og kost eller sat et beslag eller et håndtag op.
Vi havde husene med flag-stang klar til standerhejsning den 9. april. Derfor havde vi også en flot
klub at vise frem for offentligheden til indvielsen den 31. maj, hvor både Kommunen med Peter
Larsen samt vores sponsor fra Svendborg Sparekasse Peter Bang var til stede.
Vi har i 2011 måtte leve med en løs vandslange med pistol, og det har virket tilfreds-stillende.
Pistollen har faktisk sat vandforbruget væsentlig ned, da der nu kun bruges vand, når der sprøjtes
på kajakkerne.
Husene blev navngivet Hejrehuset og Pilehuset efter en navnekonkurrence blandt medlemmerne.
Vi får i år lavet skilte i samme stil som Kajakklubskiltet.
Hen over vinteren fik vi positivt svar
på en ansøgning til Fioniafonden,
hvilket betød, at vi kunne færdiggøre
nogle større ting omkring husene, så
som afløb, flisebelægning og stensætning, ligesom vi også kunne få færdiggjort vores værksted. Nu kan vi lave
vores reparationer – uanset vejret.
For at fuldende projektet skal vi i år
have lagt vandrør ned i jorden hen til
klargøringspladsen.

Peter Bang (Fonden for Fynske Bank), Peter Larsen (Fritidschef) samt
medlemmerne Mieke og Helle.

Til slut, så mangler vi stadig aktive folk
til Hus- og materiale udvalget - nogen
der gerne vil give en hånd med og
også få lidt indblik i vedligeholdelse
m.m.
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Årets gang
Rejsegilde
Den første fælles aktivitet i 2011 var rejsegildet d. 5. januar, hvor ca. 60 medlemmer, håndværkere
og lokale mødte op og fik pølser, kransekage, øl og kaffe.
Pitstop
Vi kørte klubben i pit lørdag d. 12. februar, hvor Anders og Søren fra DGI havde arrangeret en
"PitStop"-dag. Bestyrelsen og medlemmer af udvalgene, 20 i alt deltog i en proces, hvor vi fik
kigget på vores klub fra alle mulige vinkler.
Vi fortalte om, hvad vi havde fået ud af dagen til generalforsamlingen sidste år. Der var 12
punkter, vi ville arbejde med. 9 af dem fik vi indfriet og 3 stod tilbage, da året var gået.
• Brush-up kursus/optagelseskursus for nye medlemmer, der har færdigheder svarende til EPP2 –
enten erhvervet på klubbens begynderkursus i foråret eller erhvervet på anden vis
• Vi har haft tilbud om at aflægge prøve i EPP2.
• Instruktørerne har arrangeret en fælles inspirations/ færdighedsudvekslings/ forventningsafstemnings dag/tur i september for alle klubbens instruktører.
• Referatet har siden PitStop været at finde på hjemmesiden max. 14 dage efter et
bestyrelsesmøde.
• "Den gyldne kost", som var navnet på det projekt, der gik ud på at sætte alle medlemsopgaver i
system og gøre dem synlige for alle – lige fra at feje broen til at bestride en bestyrelsespost, blev
udført og offentliggjort til standerstrygningen. Spørgsmålet er, om det skal lægges på
hjemmesiden.
• Fra og med standerhejsningen har vi på klubaftenerne haft ikke kun tre – men fire tilbud med
afgang på forskellige tidspunkter. Dette for at øge chancen (især for nye) for at finde passende
roselskab.
• Den sidste tirsdag i hver måned har vi gennemført det, vi kalder "Tirsdag Udvidet", så der har
været arrangeret noget særligt. Det har været alt lige fra grillaften over leg til en fælles tur til
ishuset i Skårupøre.
• Vi har forbedret rammerne for socialt samvær både for medlemmerne og for eventuelle
forældre, der "hænger ud", mens deres børn ror. Vi har fået sat bænke op, lagt fliser, sat et
motionsredskab op i Pilehuset og arrangeret grillaftener.
• Vi ville etablere en mentorordning for nye medlemmer, sådan at alle nye medlemmer til-bydes
at få en mentor, som kan hjælpe dem med at få en god rostart og at føle sig vel-kommen i
klubben. Det blev tilbudt, men ingen tog imod tilbudet.
Tilbage da året var gået stod stadig:
• Tilbud om ture med forskellige kvalifikationskrav. I 2011 afspejlede turene tur- og
aktivitetsudvalgets formåen - hvilket betød ture, hvor alle kunne deltage.
• Udarbejdelse af en turlederskabelon.
• Instruktører på turlederkursus. (Det blev aflyst i 2011 pga. manglende tilmelding)
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Standerhejsning
Vi havde en meget lang og
kold vinter sidste år, så
standerhejsningen blev
udsat til d. 9. april. Hu-se,
bro, stativer - det hele var
færdigt til at tage i brug.
22 havde søgt om plads til
deres kajak. Ikke alle
opfyldte betingelserne for
at være aktive, men der
blev plads til alle.
Indvielse
Indvielsen blev programsat
til sidst i maj – nærmere
bestemt d. 31. maj. Der
var tilbud om at prøve en
Vores håndværkere. Bag dem Annie og Carsten.
tur i en kajak, som i hvert
fald et par håndværkere til
sidst blev overtalt til. Der var taler og en flot buffet med lidt godt til ganen.
Kørselsgodtgørelse
2011 blev også året, hvor vi måtte justere beløbene for kørselsgodtgørelse. Godtgørelsen havde
ikke været justeret længe og dækkede ikke længere de faktiske udgifter. Flere havde givet udtryk
for, at de ikke ønskede at lægge bil til af samme grund.
Bestyrelsen fik i første omgang sat beløbene for højt, men fik dem hurtigt justeret til et rimeligt
leje, så det nu er 3,50 kr. for kørsel med alm. bil, 4 kr. for kørsel med kajakker på taget og 5 kr. for
kørsel med trailer.
Nye medlemmer
Vi gennemførte igen i 2011 to kursusforløb med i alt 24 kursister. Derudover blev der optaget ca.
16, som havde kvalifikationer svarende til EPP2.
Annies kursus for kræftramte
4 onsdage med start 24. august. Der deltog 10, som alle var så begejstrede, at de bad os om at
arrangere et egentligt begynderkursus i 2012.
Klubaftener
Vi indførte som sagt 4 forskellige tilbud med forskellige mødetidspunkter, så det var lettere at
finde passende roselskab.
• Afgang fra broen kl. 17.00: Langtur med indlagt pause til at fortære madpakken
• Afgang fra broen kl. 18.00: Hyggetur
• Afgang fra broen kl. 19.00: Motionstur eller handicaproning.
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• I Pilekrogen kl. 19.00: Leg og teknik (Redninger, entringer, styretag, støttetag, vandtilvæn-ning,
kantning, rul osv.)
Te og kaffe fra kl. 20.30
Hele sæsonen har der kl. 17 været en samlet gruppe, der har roet 10-15 km og kl. 18 flere små
grupper, der har roet forskellige distancer. Handicaproningen kom for alvor i gang i år, og havde
både før og efter sommerferien stor tilslutning. Leg og teknik i Pilekrogen tabte pusten efter
sommerferien, da initiativets primus motor, Birgitte, desværre blev syg.
Åbent Hus
Lørdag d. 17. september holdt vi åbent hus, hvor man kunne komme og prøve en tur i en kajak.
Det var der rimeligt vejr den dag, og der kom 12, som alle blev skrevet op til begynderkursus i
2012.
Støt brysterne 9. oktober
9 kvindelige medlemmer havde arrangeret dagen, hvor der deltog 43 fordelt med 24 på ca. 15 km
og 19 på ca. 6 km. Der blev samlet 11.117,50 kr. ind. Arrangørerne havde også gjort meget ud af
det – så meget, at der var sponsorerede gaver til samtlige deltagere. Fik hjælp også god hjælp af
mændene til serveringen og næsten alt, vi solgte, var sponsoreret. Sammenligner vi vores succes
med de andre to steder, så betød det et indsamlet beløb på godt 250 kr. pr. deltager mod små 100
kr. hos de andre arrangører.
Vi har udelukkende fået positive
tilbagemeldinger fra deltagerne og
vil derfor arrangere Støt brysterne
igen i år. Vi håber dog, at vi kan få
flere af klubbens medlemmer ud at
ro den dag. Det er lørdag d. 6.
oktober.
Hjemmesiden
Jeg har kun modtaget positive
tilbagemeldinger på den nye
hjemmeside. Jeg er også selv meget
meget glad for den. Det er mange
gange nemmere at lægge noget ud,
og dermed så meget mere
motiverende at holde den
Gudrun, Annie, Helle S, Helle JR, Jytte, Bente og Marianne
opdateret.
Der er d.d. (4.3.12) 85, der har ladet sig registrere, og som dermed har fuld adgang til alt, hvad der
ligger på sitet. Der er ca. 10 medlemmer om dagen, der logger sig ind, og der er vel ca. 40, som
jævnligt logger sig ind. Nogle oftere end andre.
Der er også god aktivitet i forummet, hvor alle jo kan lægge noget ud, følge med i diskussionerne
og tilmed se, hvor mange gange et indlæg har været vist.
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Vi har også fået nye annoncører. Der har vi en indtægt på 21.000 måske 24.000 kr. (hvis vi får en 5.
annoncør) om året med Sparekassen Svendborg som den største bidragyder.
Værdigrundlag
2011 blev også året, hvor vi fik formuleret et værdigrundlag. Da hjemmesiden var så godt som
færdig, kunne vi se, at der manglede en beskrivelse af, hvad Troense Kajakklub er for en klub hvad der er særligt ved vores klub. Processen strakte sig over 2-3 bestyrelsesmøder og resulterede
i det, der i dag kan læses på hjemmesiden. Bestyrelsen er stadig åben for forslag til ændringer eller
bedre formuleringer.
Vinteraktiviteter
I år har vi haft følgende aktiviteter:
• Gymnastik på Sundhøjskolen hver mandag 19.00-21.00. (Et alsidigt program under ledelse af
Charlotte Mogensen. Derefter er der indendørs hockey-turnering)
• Kajakteknik og leg i den gamle svømmehal hver lørdag 13.30-15.00. (I samarbejde med
Havkajakklubben Svendborg og Svendborg Kajakklub)
• Svømning i den gamle svømmehal hver lørdag 16.00-18.00. (I samarbejde med Svendborg
Kajakklub og Svendborg Amatørsejlklub)
• Fri adgang til motionscenteret i Idrætshallen hver onsdag 19.00-21.00. (I samarbejde med
Svendborg Kajakklub)
Det er gratis at deltage i alle klubbens vinteraktiviteter – mød blot op!
Afslutning
Som afslutning på beretningen vil jeg på hele bestyrelsens vegne takke de rigtig mange
medlemmer, der året igennem har ydet en helt uvurderlig indsats for Troense Kajakklub.
Desuden vil jeg takke udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i
det forløbne år.
Marianne Berthing

Bestyrelsens beretning for 2012
Fakta
Medlemstallet i 2012 er stort set det samme som i 2011 nemlig: 204 aktive medlemmer (201 i 2011)
Aldersfordelingen i 2012:
Medlemmer under 18 år: 29
Medlemmer 19-59 år: 116
Medlemmer over 60: 59
Passive medlemmer: 16
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Klubbens totale antal roede kilometer blev i 2012 på 41.010 km. mod 39.377 km. i 2011.
Bestyrelsen har i 2012 afholdt bestyrelsesmøder ca. hver 5. uge med sommerferie i juli.
Referaterne herfra kan læses på klubbens hjemmeside.
Tur- og aktivitetsudvalget
2012 blev på alle måder året hvor kreative kræfter lagde grundlaget for forrygende, forfriskende
og fantastiske fælles ro-oplevelser på/i og oppe af vandet, som vi alle har nydt godt af.
13 særdeles aktive udvalgsmedlemmer udgjorde teamet i 2012, i 2013 er vi 15, hvoraf 3 er nye.
Velkommen til dem og stor tak for indsatsen til alle i udvalget!
18 arrangementer: 4 aftenarrangementer uden roning (vinter), 8 heldagsture hvoraf Æbelø +
Svelmø aflystes pga. for meget vind.
Nye tiltag i 2012:
• Nattergaletur (aften)
• Stjerneskudstur
• Svendborg/Nyborg tur eller retur
• Støt nødderne (Strynø)
• Spillebule
De 5 nye tiltag blev alle succeser med god deltagelse og meget positive tilbagemeldinger fra
deltagerne, så selvfølgelig er de også på programmet for 2013. Læs mere om arrangementerne og
se de mange inspirerende billeder på hjemmesiden.
Børn- og ungeudvalget
Roningen for børn og unge i Troense Kajakklub startede som vanligt først i maj måned, selvom
vandet stadig var koldt. Vores strategi for at undgå kæntringsulykker er, at være mange
instruktører, ro helt tæt på land og ikke bruge de udfordrende kajakker de første gange.
I sæsonen har vi haft et hold
for alle roere hver mandag
eftermiddag og
ungdomshold på ca. 4 roere
hver onsdag aften fra kl. 19
- 21. Ungdomsholdet står
Anne Louise Ollerup for som
instruktør.
Vi startede sæsonen med
16 børn i alderen 10-15 år,
hvoraf 5 var helt nye. Vi ror
fortsat efter Paddle Power
konceptet, og det fungerer
rigtig godt, også som
fastholdelse af "gamle
roere", da Paddle Power
giver inspiration til, hvordan Trine og Claus – forældre til Jeppe og Anne
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de kan udfordres romæssigt.
I sæsonen deltog vi i to stævner. Ét i Vejle før sommerferien, hvor vi kombinerede turen med
overnatning og ét stævne i Odense efter sommerferien. Begge stævner arrangeret af DKF. Fokus
var leg og teknik.
For at styrke sammenholdet og øge forældredeltagelsen afholdt vi sommerferieafslutning med
grillarrangement for børn og forældre, samt sæsonafslutning med fællesspisning for roerene og
kaffe til forældrene. Vi har arbejdet med at øge forældredeltagelsen ved at opfordre forældrene til
konkrete opgaver, så som tænde grill ved sommerferieafslutningen og deltage i turen til Vejle.
Desuden har flere forældre bidraget med hjemmebag og tilbud om at køre til stævnet i Odense. Et
alternativt arrangeret forældremøde, som foregik på vandet i motorbåd var med til at øge
forældrenes indsigt i, hvad der foregår til roning.
På grund af instruktørmangel er der ikke optaget børn efter sommerferien. Vi afsluttede sæsonen
med 10 børn. Frafald dels pga. efterskoleophold og dels pga. mistet interesse.
Instruktionsudvalget
Tre grupper nye roere har
gennemført
begynderkursus, hvor den
enkelte deltager har fået
særlig undervisning i en
bestemt bådtype, men
også stiftet bekendtskab
med klubbens andre både.
Før sommerferien blev der
trænet egenfærdigheder i
EPP2, og i august aflagde
flere medlemmer prøve i
hav- / turkajak (intern
prøve).
Vi er også startet på at
uddanne vore egne
Ole, Steen, Jens Anton, Andreas og Annie instruerer to medlemmer ud i kunsten at
instruktør 1-ere, og tre har
rulle.
i det forløbne år
gennemført kurset. En
instruktør har deltaget i DKF's instruktørsamling og en anden i DGI's kursus for turledere.
Klubben har hårdt brug for instruktører og håber, at flere af de mange hjælpere vil gå i gang med
instruktøruddannelsen.
Også i 2012 var der stor tilslutning til rullekursus og opfriskning af entringer før sæsonstart.
En fællesdag for instruktører har holdt pause, men vil blive gennemført i den kommende sæson.
Udvalget har diskuteret sikkerhedsregler, regler for vinterroning og ro-områder med henblik på
revision i 2013.
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Hus- og materialeudvalget
I efteråret, helt konkret på bestyrelsesmødet den 1. november trådte formanden Per Mazur ud af
udvalget og Børge accepterede at tage over. Han skal reelt vælges på generalforsamlingen.
Huse og flydebro
Broen og husene blev færdige i 2011. Enkelte småting manglede. bl.a. værkstedet. Det blev
færdigt først på sæsonen ved gode kræfters indsats bl.a. elinstallation, isolering og indvendig
maling. Husene blev navngivet og skilte er undervejs - "Hejrehuset og Pilehuset". Men stadig
mangler der træbeskyttelse på en del af bagsiden på husene. Det blev ikke nået ved
forårsarbejdsdagen den 28. april, så her ligger en opgave til i år.
Løs vandslange til spuling af kajakkerne er i starten af sæsonen ændret til en frostfri nedgravet
installation. Systemet blev tømt for vand inden vinteren.
Problemet med afskærmning af bolte på flydebroen er drøftet og vil blive søgt løst her i foråret.
Kajakker, pagajer og andet udstyr
Generelt så har vi gennem rosæsonen holdt kajakkerne flydende. Registrerede skader er løbende
afhjulpet ved en fast månedlig arbejdsdag.
Vi havde også i starten af året en søndag, hvor vi fik instruktion i reparation af overfladiske skader
på kajakker. Dette tiltag, eget initiativ fra klubmedlemmer og de månedlige arbejdsdage har holdt
grejet flydende.
Tre Hasle havkajakker nr. 6, 7 og 8 er faset ud og solgt. I stedet har vi købt 3 nye kajakker. En
turkajak, TRC fra Zedtech, købt hos Max-Kajak, og to havkajakker, en Play og en Nuka fra Arrow
Kayaks, købt hos Nicus Nature. Numrene H6 og H7 er genbrugt.
Vi har i efteråret lavet en gennemgang og besigtigelse af alle klubbens kajakker i lighed med, hvad
vi gjorde i efteråret 2011. Konklusionen er, at der er mange småskader på turkajakkerne, hvilket er
lig flere timers arbejde, da en reparation sjældent kan laves i én arbejdsgang. Havkajakkerne er
mere robuste og derfor ikke så præget af småskader. Generelt så råder vi over et repræsentativt
udvalg af kajakker, mange dog af ældre dato, hvilket de bærer præg af. Toerkajakkerne til voksne
er efterhånden i en meget ringe stand. Børne-toerkajakkerne er okay . De har alene kosmetiske
skader. Kap og tracer er også i rimelig stand.
Fra sæsonstart 2013 vil vi forsyne alle klubkajakker med de af Søsportens Sikkerhedsråd
anbefalede mærkater om tilhørsforhold og kontaktperson.
De gamle træpagajer sættes fra sæsonstart 2013 til side som reserve. De er ikke attraktive mere.
De kan anvendes i en nødsituation.
Af udstyr har vi bl.a. fået 4 nye redningsveste, to sponsoreret af Carlsberg Camping.
Udvalgsmedlemmer og øvrig arbejdskraft
Vi er i udvalget 8 registrerede medlemmer. To tidligere medlemmer meddelte i efteråret, at de
ønskede at udtræde, dog ville de gerne ad hoc påtage sig opgaver. Tak for det arbejde I har gjort,
en stor indsats og tak for jeres tilsagn om medvirken ved ad hoc opgaver.
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Min opfordring til jer øvrige er, at skulle flere af jer ønske at påtage sig opgaver i regi af Hus- og
materieludvalget, permanent eller ad hoc, så er I meget velkomne.
En opfordring vil I alle modtage her i foråret. Det er selvfølgelig om at deltage i den traditionelle
arbejdsdag og desuden ved at smøre Hejrehuset og Pilehuset med træbeskyttelse - det er tiden
igen her i foråret/ forsommeren.
Årets gang i hovedtræk
Opbevaring af private kajakker
Betingelserne blev diskuteret på generalforsamlingen sidste år og fandt derefter sin form. Der var
dog noget røre, da vi i foråret skulle fordele pladserne efter den vedtagne liste. Medlemmerne
have nemlig allerede indtaget pladser efter hvem, der var kommet først til de tomme pladser, og
det var ikke alle, der syntes, det var okay.
De fleste mødte op til den indkaldte "flyttedag", og ved fælles hjælp fik vi flyttet rundt, så der blev
plads til alle – også de, der ikke opfyldte betingelserne.
Vi har i bestyrelsen forholdt os til det faktum, at børn og unge vil få svært ved at ro 500 km, men i
stedet for at beslutte et andet kilometerantal, besluttede vi, at udvalgsformanden kan indstille til
dispensation, hvis det bliver aktuelt for et barn eller en ung.
I år har vi måttet supplere med en bestemmelse om, at man ikke kan have sin kajak liggende, hvis
man slet ikke ror.
Salg af kajakker
Vi har solgt de tre kajakker, der blev brugt mindst. Hasle Expedition via auktioner på forummet.
Det fik vi 3750 kr. ud af. Senere vil der komme én turkajak (nr. 36) til salg også. Både til denne
beslutning og til beslutningen om, hvilke nye kajakker, der skal købes, har kajakstatistikken været
til stor hjælp. Tak til Torben Pouplier for dette arbejde.
Specialkurset

Lone (hjælpeinstruktør), Winie, Annie (instruktør), Lene, Carin, Kirsten og
Helle.

Efter to forløb for kræftramte i
2010 og 11 betalt af Fioniafonden
gennemførte Annie og en
håndfuld hjælpere et specielt
tilrettelagt begynderkursus i 2012.
Der var 6 deltagere, som nok må
siges at have sat sig spor. Vi er
blevet omtalt og portrætteret i
flere medier. En hel sides artikel i
Fyns Amts Avis, en artikel i
Idrætsliv - et magasin, der udgives
af Danmarks Idrætsforbund, vi er
med som eksempel i DKF's projekt
"De knap så førlige" og der er
formentlig en større artikel på vej i
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DKF's magasin plus muligvis noget i Kræftens Bekæmpelses blad.
Dog er det væsentligste, at vi har fået nogle særdeles aktive, positive og frygtløse nye medlemmer.
De kaster sig ud i alt lige fra deltagelse i udvalg til rullekursus. De laver endog entringsøvelser helt
frivilligt i oktober måned.
Vi gentager succesen med specialholdet i 2013 og har lavet en folder, som skal ligge strategiske
steder, hvor målgruppen kommer. Målgruppen er udvidet til ikke kun at omfatte brystopererede,
men alle der har eller har haft kræft.
Klubaftener
De 4 forskellige tilbud med forskellige mødetidspunkter, som vi indførte i 2011, er nogenlunde
fortsat som skabelon i 2012. I hvert fald de 3 af dem. Leg og tekniktiden i Pilekrogen har ikke rigtigt
fungeret i år, da Birgitte, som var initiativtager, mistede kræfterne efter sommerferien forrige år.
Hvilket fører mig frem til at nævne, at vi i Birgitte mistede en betydningsfuld instruktør og et
mangeårigt medlem, da hun døde i oktober.
Nu er vi flere, der har været på rullekursus, så intentionen er, at vi laver nogle klubaftener, hvor vi
øver teknik og rul.
Bassinvagter
Vi har altid haft bassinvagter i svømmetiden – ligeligt dækket af henholdsvis Svendborg Kajakklub,
Havkajakklubben Svendborg og Troense Kajakklub. Det har Mads Strandbæk Klausen styret
upåklageligt.
Vi fik så en løftet pegefinger fra højere sted om, at det skulle vi også have i teknik- og legetiden.
Efter formandens trusler om at vi kunne miste tilbudet, meldte der sig straks 6 medlemmer, der
var villige til både at tage førstehjælpskursus, basinvagtprøve OG at stille som bassinvagt et vist
antal lørdage. Organiseringen af dette har Carsten Müller stået for.
Sikkerhedsregler
I efteråret havde vi flere medlemmer, der var rigtig kede af, at de ikke kunne fortsætte roningen
efter standerstrygningen. De søgte om dispensation, som de ikke fik, men det bevirkede, at vi har
besluttet at se nærmere på
sikkerhedsreglerne her i 2013. Det
kunne måske komme til at betyde, at
ikke kun roede kilometer giver
vinterrotilladelse, men at også det at
kunne mestre egenredninger i
vinterudstyr er et must for at få
vinterrotilladelse.
Støt brysterne
Vi gennemførte igen i år det offentlige
arrangement til fordel for Kræftens
Bekæmpelse på den såkaldte lyserøde
lørdag i oktober. Der var pæn
deltagelse, og vi fik indsamlet 8.432 kr.
Arrangementet forløb fint, men flere

Journalist og fotograf fra Fyns Amts Avis.
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ting var vi enige om til evalueringen, at vi ikke var tilfredse med. Bl.a. har samarbejdet med DKF
begge år været til større irritation end til gavn, og da der samtidig er ønske om, at begge køn skal
kunne ro til fordel for den gode sag, så laver vi i 2013 vores eget arrangement uafhængigt at DKF.
Hjertestarter
I begyndelsen af november fik vi opsat en hjertestarter på klubhuset efter initiativ af Jytte Eckardt.
Selve hjertestarteren er og vedligeholdelsen bliver betalt af Troense Bådelaug, Troense
Beboerforening og Troense Kajakklub i forening. Små 6.000 pr. klub i anskaffelse og derefter
vedligeholdelse i form af batterier og elektroder. Det frostsikre skab til ca. 7.000 kr. er betalt af
Svendborg Kommune. På vejskiltet "Landingen" er der monteret et skilt med henvisning til
hjertestarteren. De forskellige initiativer til indsamling af penge til hjertestarteren gav 3.436 kr.
Hjemmesiden
Måske er det fordi, det er mig, der opdaterer hjemmesiden, og jeg er inde på den stort set hver
dag, at jeg synes, at den nye hjemmeside er så stort et plus for klubben. Og dog, så kan jeg jo
konstatere, at den bliver brugt flittigt – mere af nogle end af andre.
Der var ved udgangen af 2012 omkring 160 registrerede brugere. Heraf er der desværre ca. 50,
som aldrig har logget sig ind på de sider, der kun er for medlemmer. Når jeg sender nyhedsmail
ud, åbnes den af ca. 60 % af de registrerede. De tal skal vi have øget.
Vinteraktiviteter
Vi har kørt videre med de vante vinteraktiviteter onsdage i Motionscenteret og lørdage i
svømmehallen, men i år fik vi et nyt tilbud mandag aften på Tåsingeskolen. Birgit Vestergaard
tilbød at lave Ashtanga yoga. Det har været udmærket med et nyt tilbud. Der er nogen, der er
faldet fra, men der er også nye, der er kommet til. Tak til Birgit for den forpligtende indsats.
Der viste sig at være rod i afregningen af svømmetiden, som vi deler med Svendborg Kajakklub og
Svendborg Amatørsejlklub, hvilket gav både os og SK en efterregning på 7.000 kr. for 5 års
manglende betaling. På et møde med de to andre kajakklubber blev vi enige om fremover at dele
regningen i tre for de andre to tilbud, som vi deler, nemlig: teknik- og legetiden og
motionscentertiden.
Afslutning
Som afslutning på beretningen vil jeg på hele bestyrelsens vegne takke de rigtig mange
medlemmer, der året igennem yder en helt uvurderlig indsats for Troense Kajakklub.
Desuden vil jeg takke udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i
det forløbne år. Hermed også en tak til Lilian, som i mange år har trukket læsset som formand for
instruktionsudvalget og dermed også som bestyrelsesmedlem. Og en tak til Per Mazur, som pga. af
dårlig ryg har måttet stoppe sin kajakkarriere og derfor er stoppet som formand for hus- og
materialeudvalget og i kajakklubben som helhed.
Marianne Berthing
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Bestyrelsens beretning for 2013
Fakta
Vi holder et nogenlunde stabilt medlemstal på omkring 200. Helt nøjagtigt har vi indberettet til det
centrale foreningsregister: 199 aktive medlemmer (204 i 2012)
Aldersfordelingen i 2012:
Medlemmer under 18 år: 16
Medlemmer 19-59 år:132
Medlemmer over 60: 51
Passive medlemmer: 16
Klubbens totale antal roede kilometer blev i 2012 på 42.785 km. mod 41.010 km. i 2012.
Bestyrelsen har i 2013 afholdt bestyrelsesmøder ca. hver 5. uge med sommerferie i juli.
Referaterne herfra kan læses på klubbens hjemmeside.
Tur- og aktivitetsudvalget
15 aktive udvalgsmedlemmer udgjorde teamet i 2013. Nye udvalgsmedlemmer med stor erfaring i
overnatningsture, muliggjorde at vi kunne tilføje nye typer ture til vores i forvejen brede program.
2013 blev derfor året, hvor vi udfordrede os selv med nogle flere lange ture med telt og oppakning
og i det hele taget med et meget stort og varieret udbud af ture.
2013 blev også året hvor
nogle af udvalgets
mangeårige og garvede
medlemmer valgte at sige
tak for denne gang. Stor
TAK for den kæmpe
indsats, der har været lagt
igennem årene.
Nye tiltag i 2013:
Langeland rundt og
weekend tur til Strynø,
mens Støt Brysterne blev
sat på pause. Og så har det
været dejligt igen at have
en Åtur, en tur til Lindelse
Nor, en gennemført
Æbelø-tur, en Svelmø tur,
Tour de Thurø, Tåsinge
Den eneste nattergal, vi hørte, var den på Bentes app. Pia, Bente og Marianne
Rundt, Nattergaletur,
Stjerneskudstur, tur til Nyborg, fællesspisning, julearrangement og meget meget andet som et
stort og aktivt udvalg giver mulighed for.

Udgivet af Troense Kajakklubs bestyrelse i anledning af klubbens 25 års jubilæum 2015

75

Sponsorer til Troense Kajakklubs 25 års jubilæum: Tuborgfondet, Fynske Bank, Nicus Nature, Svendborg Kommune

I alt 17 større arrangementer har der været over sæsonen. Flot i en sæson, hvor vi startede lidt
sent op i noget meget koldt vand. Tak til alle der har deltaget i arrangementerne, og til alle der lagt
arbejde i planlægning og afvikling.
Børn- og ungeudvalget
Der har i sæsonen været et rohold på 12 roere, som har roet hver mandag fra 16.15 til 19.00. En
del af de erfarne roere har desuden roet hver onsdag aften på klubbens ungdomshold. Der er i
sæsonen startet 5 nye roere, 3 ved sæsonstart og 2 efter sommerferien. Sæsonen gik fra maj til og
med september. I udvalget arbejder vi fremadrettet med rekruttering af roere via tilbud om at
prøve roning i skolernes sommerferie.
Vi har været i alt 10 instruktører og hjælpere i udvalget og har hver gang kunnet være 4 voksne,
hvilket vi ser som passende i forhold til antallet af roende børn. En del har været nye som
instruktører på holdet, og vi vil før næste sæson arbejde med en fælles forståelse og ideer til
opgaver i PaddlePower-konceptet, som undervisningen er baseret på. Dette er planlagt at
fortsætte, og fremover vil vi koncentrere os mere om at udvikle de mere erfarne roeres
færdigheder efter dette program.
I år har vi forsøgt med et forældremøde inden sæsonstart, primært for at forberede børn og
forældre på påklædning, vores indhold i roningen og sikkerhedsprocedure. Dette var en succes, og
det er planen at fortsætte med dette.
I sæsonen har der været en tur med overnatning til Ry Roklub.
Som vinteraktivitet har vi i 2013 haft en lørdag med timer i svømmehallen til at øve kajakpolo samt
balancetræning i tur/kap kajak, der er endvidere planlagt svømmeundervisning en enkelt gang før
sæsonstart.
Instruktionsudvalget
Året startede som de sidste år med rullekursus i januar og der blev rullet.
I marts bød vi velkommen til 24 nye medlemmer, der først skulle igennem et grundforløb, inden
de i juni blev sluppet løs (med makker).
Det startede med 2 timer i svømmehallen, hvor de blev dus med at sidde og tumle en kajak og
øver selv- og makkerredning. Vandet blev lige klar til start ve de 8 grader og den næste halvanden
måned mødtes kursister med deres instruktører+hjælpere 1 gang ugentlig og enkelte
weekenddage.
Også nye medlemmer, der allerede havde kundskaber svarende til EPP2, blev inviteret til en kort
velkomst-infoaften/eftermiddag, hvor de fik det nødvendige kendskab til klubben. Dette skete
både i juni og løbet af sommeren sidste gang i august.
I juni blev det vist, hvad der kræves for at kunne bestå roerniveau EPP2 og i august kunne man
aflægge prøve. 8 deltog og bestod med glans.
Som noget nyt havde vi i år planlagt et 3 timers minikursus til kajaklivet for interesserede.
Betalingen (300 kr) herfor vil blive fratrukket, hvis de påbegynder grunduddannelsen i det
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kommende år. 7 mødte op og var meget tilfredse med form og indhold, og havde en rigtig god
oplevelse. Alle meldte sig til start 2014. Kurset gentages i 2014, men skifter navn til Forkursus.
Det er en kæmpeindsats, som instruktionsholdet leverer år efter år, med stor engagement og
dygtighed. I gør det flot og de ”nye” og gamle sætter stor pris på det.
Hus- og materialeudvalget
Huse, omgivelser og flydebro
Hejre- og Pilehuset var til
standerhejsningen 2013 forsynet med
håndværksmæssigt smukt udførte
navnebrædder – Hejrehuset og Pilehuset.
Mesteren herfor var Carsten.
De pletter, der ved årets start manglede
maling på Hejrehuset og Pilehuset blev
smurt ved forårsklargøringen 14. april.
Ved samme lejlighed blev udenomsarealet
op mod Hotel Troense ryddet for
vildtvoksende buskads og afklip fra
Bådelaugets klipning af hækken.
Senere på sæsonen fik arealet en
studsning med en buskrydder, tak til Karin for den omgang, det vil forhåbentlig spare os for hårdt
arbejde her ved klargøringen til sæson 2014.
På flydebroen blev den i tidligere beretninger manglende afdækning af bolte klaret ved
forårsklargøringen. Boltene er nu afdækket med brædder, så vi undgår ridser og skader på
kajakker.
Det rustfri beslag, der fikserer flydebroen til den store pæl i vest, var ved indgangen til sæsonen
2013 genmonteret og forstærket, efter at det i løbet af vinteren var deformeret og knækket af. Så
langt så godt – og dog, for her ved udgangen af vinteren 2013 er beslaget på ny faldet af! Vi har
kontakt til entreprenørfirmaet og håber nu på, at vi i fællesskab med dem kan finde en både
holdbar og permanent løsning.
Kajakker og trailere
Vi startede traditionen tro med forårsklargøring af kajakker m.m.. 30 personer var mødt op, flot
fremmøde med god og effektiv arbejdssats.
Gennem sæsonen fortsatte vi traditionen med arbejdsaftner – første onsdag i måneden har været
fast arbejdsaften i sommersæsonen. Store og små opgaver er blevet løst og klaret disse aftner.
Fremmødet har været svingende fra H&M formanden alene til 16 personer. Disse onsdagsaftner
og lidt sideaktivitet har holdt flåden af kajakker flydende.
Ifølge bogen til registrering af fejl, så har den gennemsnitlige tid for kajakker ude af funktion
grundet defekt eller brud været på ca. 8 dage.
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Ikke alle fejl og mangler har været lige store eller lige alvorlige. Ca. 80 % af skaderne er klaret
inden for 5 dage og de resterende 20 % inden for ca. 16 dage.
De 24 havkajakker er alle i rimelig stand og omend af skiftende alder, så er alle funktionsdygtige.
Samlet giver beholdningen af havkajakker et repræsentativt indtryk af forskellige kajakmodeller.
Hvad angår tur- og øvrige kajakker, så er bemærkninger fra sidste års beretning uændret:
”Beholdningen af turkajakker m.fl. er repræsentativ. Mange af kajakker er dog af ældre dato,
hvilket de bærer præg af”.
I årets løb er der indkøbt 5 nye wingpagajer, primært til brug for ungdomsroerne.
Følgende kajakker er blevet solgt/ udfaset i årets løb:
Toer-kajakker er skrottet.
Kajak nr. Kajak type Anskaffelsesår
T 29 Skraptus 1991
T 30 Spica 1997
T 36 Surfer 1992
Kap 54 Expada ??
2- er tur / 66 Glasgleider ??
2- er tur/ ?? Fynskredsen ??
Følgende kajakker er købt i årets løb:
Kajak nr. Kajak type Anskaffelsesår
Ny nr. 66 / 2 - er Zedech TT2 2013
Ny H5 Surfski 2013
Ny H8 Greenlander LW 2013
Medio april fik den store kajaktrailer et hovedeftersyn. Der blev skiftet støttehjul, dæk, lygter blev
efterset og påløbsbremsen smurt og justeret.
Klubbens lille ”hustrailer” er trods gentagne efterlysninger ikke kommet til veje. Den betragtes nu
som bortkommen og slettes af materialeoversigten.
I alt ca. 40 nye spændbånd for fastgørelse af kajakker under transport er anskaffet.
På Let Kap T41/ Tracer har vi forsøgsmæssigt monteret ny fodspark i rustfrit stål og kulfiber fra
Kano- og Kajakværkstedet, Lyngby.
Falder forsøget tilfredsstillende ud, er planen at montere tilsvarende fodspark til erstatning for
”klods og pindesystemet” på yderligere ca. 9 kajakker i takt med at klodserne knækker og falder af,
og hvis det i øvrigt er lønsomt, kajakkens øvrige tilstand taget i betragtning.
Gennem hele vintersæsonen er der jo mange af klubbens medlemmer, der har muntret sig med
”rul og leg” i svømmehallen. Det har de bl.a. kunnet gøre, fordi vi råder over 6 polokajakker. Den
megen aktivitet sætter dog sit præg på kajakkerne. De slides og de får knæk og revner, der hvor
man belaster dem hårdest. Polokajakkerne er lavet af PE. Det er et materiale, der kræver
fagkundskab at reparere. Tak til Andreas for at han har holdt den del af tonnagen flydende.
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Årets gang i hovedtræk
Nye sikkerhedsregler
For at få frit roområde skal man ikke længere have roet 500 km, men kan nu nøjes med 400 km.
00 km’s grænsen er også indført ift. at få vinterrotilladelse til at ro med makker.
Tilladelse til at ro alene kræver, at man har roet min. 1000 km.
Vinterroningsreglerne er gældende i den periode, hvor vandtemperaturen er under 8 grader.
Dette annonceres på hjemmesiden.
Sikkerhedsreglerne taler ikke længere om roområder, men at man skal ro så tæt på land som
muligt, at afstanden til grundt vand/land aldrig må overstige 100 m., og at der aldrig må være is
mellem kajak og vand. Det er således ikke længere tilladt at ro rundt om Thurø i vinterperioden.
Ligeledes er vinterroning begrænset til at skulle foregå mellem solopgang og solnedgang. Altså
ingen natteroning.
Forrykket sæson
Affødt af de nye sikkerhedsregler kom også en snak om vandtemperatur. At sommersæsonen ikke
kunne gå fra standerhejsning til standerstrygning, men at den måtte følge vandtemperaturen.
Bestyrelsen fastsatte vandtemperaturen 8 grader som skellet mellem sommer og vinter. På den
måde kunne vi i 2013 ”sommerro” fra 25. april til 13. november. Det har smittet af på
fastsættelsen af standerhejsning og –strygning for 2014. De er fastsat til henholdsvis 5. april og 1.
november.

Specialhold
Vi havde jo stor succes med oprettelsen af både to forløb for kræftramte i 2010 og 11 betalt af
Fioniafonden og et specielt tilrettelagt begynderkursus i 2012. Derfor lagde vi an til at oprette et
tilsvarende hold i 2013. 2012-holdet havde appelleret primært til brystopererede, hvorfor vi
forsøgte at brede det mere ud for også at få herrerne på banen. Vi lavede en folder, som blev
sendt ud og lagt flere strategiske steder, men der meldte sig ikke en eneste.
I begyndelsen af 2013 meldte idéen om at få blinde ud i kajakken sig. Vi etablerede et
fundraisingudvalg bestående af Niels Selck, Nina Stentebjerg, Bente Sevald, Dorte Holmsted
Jensen og undertegnede. Vi har holdt møder med repræsentanter for Dansk Blindesamfund,
Svendborg Kommunes Handicapudvalg samt en blindekonsulent og en næsten-blind, som er
interesseret i at komme til at ro kajak. Vi har kontaktet alle de andre klubber, der har erfaringer,
og vi har undersøgt fondsmuligheder. Da vi ikke fik ret mange tilbagemeldinger fra blinde, der
kunne være interesseret, blev beslutningen, at vi starter med at tilbyde 2-3 gange – ligesom vi
gjorde med de kræftramte – efter sommerferien med henblik på - alt efter interesse - at etablere
et egentligt begynderhold i 2015.
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Langtur i Kr. Himmelfartsferien
Rundt om Langeland var
allerede foreslået i 2010,
hvor et tilbud om at
deltage i Gudenå
Eksplorer blev foretrukket
i 2011 og 12. I 2013 var vi
så 9, der klarede den 120
km lange tur rundt om
Langeland. Flot vejr, to
primitive overnatninger
og en luksusovernatning
med fuld forplejning hos
Ulriks mor i Spodsbjerg
har givet os mod på at
arrangere en tur igen i
2014.
Forud for
Annie foran Gulstav klit
Langelandsturen havde vi
en aften, hvor Annie Juhl
og Hanne Haldan fortalte og demonstrerede, hvordan man pakker sin kajak til overnatningstur.
Klubtøj med logo
På opfordring lavede Bente Sevald og jeg research for at finde et egnet firma at bestille hos. Vi
udvalgte 3 forskellige toppe, en T-shirt, en vest og en sweatshirt med lynlås og hætte. Fik
forhandlet os frem til en pris og sendt dem vores logo.
Efter en træls kommunikation med firmaet og en overraskende mangel på interesse fra
medlemmernes side, måtte vi konstatere, at det var ikke arbejdet værd og bestemt ikke et
eksempel til efterfølgelse foreløbig - hvis nogensinde mere, da butikkerne og nettet vrimler med
lækkert specialtøj til udendørs sportsaktiviteter.
Sea Challenge Fyn
Vi har haft kontrakt med Sea Challenge Fyn igennem mange år, men i år blev det sidste – indtil
videre. Tak til de, der stillede op og hjalp til og på den måde bidrog til lidt kroner i kassen. Vi var
gennemgåede skuffede over kommunikation og organiseringen, at vi i bestyrelsen vedtog, at det
var sidste gang, vi ville stille op. Vi har så siden fået meddelelse om, at arrangementet ikke
gennemføres i 2014. Arrangementet har både skiftet ansatte og ejer undervejs, så lad os se, hvad
de ryster op med i 2015.
Hjertestarteren
Vi besluttede i 2012 sammen med de to andre foreninger i Troense, Bådelauget og
Beboerforeningen at indkøbe en hjertestarter. Flere har deltaget i et af svømmehallen arrangeret
kursus, og vi har selv d. 26. juni afholdt kursus for interesserede. Tak til læge og nyt medlem Niels
Damgaard for en grundig introduktion.
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Hjemmesiden
Der var ved udgangen af 2013 omkring 175 registrerede brugere. (1012:160) Heraf er der nu kun
43 mod ca. 50 i 2012, der aldrig har logget sig ind på de sider, der kun er for medlemmer. Når jeg
sender nyhedsmail ud, åbnes den stadig kun af ca. 60 % af de registrerede. Glædelig jul toppede
med 67,2 % og generalforsamling er læst af 59,67%. Det bliver selvfølgelig bedre med årene, fordi
vi gør mere ud af at få nye til at bruge hjemmesiden.
Vinteraktiviteter
Vi har kørt videre med de vante vinteraktiviteter onsdage i Motionscenteret og lørdage i
svømmehallen, og for andet år i træk mandag aften på Tåsingeskolen med Birgit Vestergaard, der
laver Ashtanga yoga med et trofast hold. Tak til Birgit for den forpligtende indsats og til alle dem,
der stiller op som bassinvagter.
Afslutning
Som afslutning på beretningen vil jeg på hele bestyrelsens vegne takke de rigtig mange
medlemmer, der året igennem yder en helt uvurderlig indsats for Troense Kajakklub.
Desuden vil jeg takke udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i
det forløbne år.
Marianne Berthing

Bestyrelsens beretning for 2014
Fakta
Vi holder et nogenlunde stabilt medlemstal på omkring 200. Helt nøjagtigt har vi indberettet til det
centrale foreningsregister: 199 aktive medlemmer (199 i 2013)
Aldersfordelingen i 2014:
Medlemmer under 18 år: 15 (2013: 16)
Medlemmer 19-59 år: 124 (2013: 132)
Medlemmer over 60: 60 (2013: 51)
Passive medlemmer: 12 (2013: 16)
Klubbens totale antal roede kilometer blev i 2014 på 43.280 km. mod 42.785 km. i 2013.
Bestyrelsen har i 2014 afholdt bestyrelsesmøder ca. hver 5. uge med sommerferie i juli.
Referaterne herfra kan læses på klubbens hjemmeside.
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Tur- og aktivitetsudvalget
13 aktive udvalgsmedlemmer
udgjorde teamet i 2014, og
aktivitetsniveauet har været
uændret højt.
Allerede fra sæsonstarten var
ideen at prøve at flytte nogle af de
mange aktiviteter til hverdage. De
nye tiltag blev supertirsdage og
tematorsdage. Supertirsdagene
har haft forskellige emner gennem
sæsonen, med vægt på det
sociale. Tidligere års klassikere
som grill- og goddag samt
skattejagten har været lagt på
supertirsdagene.
Tematorsdagene, en anden
Erna og John tager noterer omgange ved Tour de Thurø
nyhed, hvor der med stor succes
har været afholdt bla. fugle- og
fototure. Et fint tiltag, som giver alle medlemmer mulighed for, at byde ind med en aften, hvor de
delagtiggør os andre i deres viden om et specielt emne.
Sæsonen har budt på flere weekendture. Igen I år har en stor flok været på Øhavstur med Skarø
som base. En dejlig weekend med sejlads i øhavet, kagespisning og socialt samvær. En endnu
større gruppe var på en skøn og meget veltilrettelagt Gudenå-tur i starten af september. Her var
det dejligt at se at så mange af sæsonens nye medlemmer deltage med stor begejstring.
Sæsonens endagsture har
som vanligt spændt vidt. En
Tåsinge Rundt, hvor vi blev
udfordret på vores evner i
hårdt vejr, en Tour de Thurø
med alternativ rute af
samme grund. Og ellers en
lang række fine endagsture
til bl.a. Elsehoved, Marstal og
Helnæsbugten.
Et andet af sæsonens nye
tiltag var julefrokosten, hvor
den ellers traditionsrige
hverdagsaften med gløgg og
æbleskiver blev ændret til en
julefrokost med den altid
Spil og spis. Her er det Lene, der vinder.
fantastiske ”Troense
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Kajakklub medlemsbuffet” efterfulgt af musik og dans. Nok ikke sidste gang at julearrangementet
bliver afholdt på denne måde.
Mange store og små arrangementer i en sæson med mange solskinstimer. Tak til alle, der har
deltaget i arrangementerne og til alle, der lagt et stort arbejde i planlægning og afvikling.
Børn- og ungeudvalget
Sæsonen 2014 blev en sæson med færre børn end tidligere. Fra
starten af sæsonen var der 12 tilmeldt men pga. frafald blev holdet på
8. Roerne er en blanding af nye og gamle roere. Roningen foregår
stadig på mandage, tidspunktet er rykket lidt pga. skolereformen,
børnene får senere fri og har brug for at nå hjem efter tøj osv. inden
roning. Ændringen af tidspunktet forventes at være en fordel i forhold
til de pladsmæssige problemer, der indimellem er opstået på broen,
når vokseninstruktionsholdene til foråret skal ud, når børn og unge
kommer ind.

Ida Stougaard vinder sølv til
Paddle Battle Cup

Der blev sommeren 2014 afholdt sommerferieroning for kommunens
skolebørn. Der kom to nye medlemmer efter dette ”arrangement”.
Der var i sæsonen 11 instruktører/hjælpeinstruktører i udvalget,
hvilket betød at vi kunne være min. 4 pr. gang. Der kræves en del
instruktører pr. gang for at tilgodese roernes forskellige roevner.

Den 28. september deltog én roer i Paddle Power-stævnet i
Skanderborg og fik en flot andenplads.
Vi vil i næste sæson satse på deltagelse i to stævner. En planlagt tur med overnatning til Ry blev
aflyst pga. udsigt til dårligt vejr.
Som vinteraktivitet var der polokajak svømmehallen. Vi øvede roning i polokajak og håndtering af
bolden.
Instruktionsudvalget
Året startede med 3 rullesøndage,
hvor endnu flere fik lært sig kunsten.
I april bød vi 29 nye velkommen til
grunduddannelsen. Dette år prøvede
vi et nyt koncept. Alle blev fordelt på
2 havkajakhold, der forløb over 4
mandage eller onsdage og 2
weekenddage. Dette for at få mere
tid på/i vandet ved at koncentrere
det på 4 hverdagsaftener 18-21 og 2
hele weekenddage fra 9-16. Først
dog med start i svømmehallen 2x2
timer den 10. og 11. maj.

Karin ruller.
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Det var en stor succes. Alle fik med den dobbelte tid i svømmehallen gode erfaringer i kajakken og
vandet og blev ret gode til redninger, inden det virkelige liv begyndte i bølgen blå. Godt med en
hel weekend i kajakken, der blev roet meget og en masse læring fandt sted. Her var der god tid til
fordybelse og øvelse af det tillærte.
De nye medlemmer og andre fik i juni mulighed for at stifte bekendtskab med turkajakken og
hermed erhverve sig kundskaber, så de også kunne ro denne kajaktype.
Juni måned bød også på introduktion til EPP2-niveau, og efterfølgende i august afholdtes der
prøve.
Nye medlemmer, der allerede har kundskaber svarende til EPP2 eller tilsvarende deltog enten d.
27. maj eller d. 18. august i en velkomst/infoaften/eftermiddag, hvor de fik det nødvendige
kendskab til klubben.
13. september afholdt vi for interesserede vores 3-timers forkursus, som er en introduktion til
kajaklivet. Der deltog i år 12 personer. Der betales 300 kr, som fratrækkes, hvis de påbegynder
grunduddannelsen det efterfølgende år. Alle 12 fik en god oplevelse af kajaklivet.og gav udtryk for
stor tilfredshed med kurset.
Instruktionsudvalget stod også i 2014 for 4 spottirsdag med følgende temaer: 6. maj:
Grønlandspagaj/åre, 3. juni: Redninger, 9. september: Balance og 21. oktober: Hypotermi
Året sluttede som det startede: 3 rullesøndage i november.
Endnu et år, hvor instruktionsholdet med stor engagement og dygtighed leverer en kæmpeindsats,
både ift. til vores nye medlemmer, men i høj grad også ift. ”gamle”, der gerne vil lære nyt eller
genopfriske forskellige discipliner. Hermed stor tak til alle.
Hus- og materialeudvalget
Ved sidste års
standerstrygning (2013)
meldte tre nye medlemmer
sig til udvalget. I alt har vi
derfor næsten hele året
været 10 medlemmer.
Vi holdt tro mod
vedtægterne et
planlægningsmøde før
sæsonens start - d. 4. marts.
Med udgangspunkt i de
planlægningsskemaer, der lå
klar forud for sidste sæson
blev primært opgaver til
forårsklargøringen den 26.
april drøftet og fordelt.
Ole René in action.

Udgivet af Troense Kajakklubs bestyrelse i anledning af klubbens 25 års jubilæum 2015

84

Sponsorer til Troense Kajakklubs 25 års jubilæum: Tuborgfondet, Fynske Bank, Nicus Nature, Svendborg Kommune

Hovedpunkter
Den lille trailer skulle til eftersyn. Hvilket betyder at begge trailere er efterset og i god stand.
Steen kom i foråret forbi et godt tilbud på remme, 40 stk. Disse remme er i eftersommeren
suppleret, så vi i alt råder over 68 stk. remme.
Brædder med gulvtæpper er hen over sæsonen suppleret, så de nu omfatter alle klubkajakker i
nederste lag – en god funktionel løsning.
Gl. kajakker, Glassglieder 2’er plus Gl. Fyns Kreds 2’er kajak, der ikke har kunnet afhændes er
skrottet, dvs. savet op og kørt på containerpladsen.
Alle havkajakker blev i foråret forsynet med øse. Dette skabte dog efterfølgende uro i rækkerne og
retningslinerne er ændret i eftersommeren – se sikkerhedsreglerne.
Det årlige møde med Troense Bådelaug blev også berørt – intet prekært.
Vi besluttede at vælge en næstformand for udvalget – Helle påtog sig jobbet.
Børge kunne også orientere udvalget om, at forankringen af flydebroen på ny var brudt sammen.
Vi vedtog at bibeholde praksis med første onsdag i måneden som fast arbejdsaften.
Arbejdsaften 5. maj
5 klub- og udvalgsmedlemmer mødt, vask og polering af de kajakker der ikke blev nået ved
forårsklargøringen
Vi satte ”Keal Sealing” på nogen af kajakkerne. Vi kan konstatere, at det hjælper mod ridser og
afskrabninger; men også at ikke alle saelings sidder fast.
Arbejdsaften 4. juni
2 klub- og 5 udvalgsmedlemmer mødt, reparation af akutte skader på glasfiber og opfølgen på
mangler.
Det var jo ikke mange klubmedlemmer, der var mødt, derfor syntes formanden, at nu var der
behov for en opsang. Vedligeholdelse af vort hus, omgivelserne og vor grej er en klubopgave og
ikke alene for udvalgsmedlemmer og enkeltpersoner - den opsang hjalp.
Arbejdsaften 2. juli
Jeg var ikke selv til stede; men har fået
refereret, at det var en fornøjelse at være
med den aften. Det vrimlede med folk,
som alle gik til den, og pist så var
brændenælder og hæk mod Hotel
Troense væk.
I mellemtiden var flydebroen også blevet
repareret af entreprenøren, nyt beslag
var sat på. Det er mere solidt og tungere
end det gamle, så der skulle skubbes
Det er vores opgave at holde skrænten. Her er
det Winie, Poul og forrest Annette.
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mere polystyren ind under betondelen af flydebroen for at få hævet næsen på broen.
Flydebroen er også undergravet, så vi forhåbentlig undgår grundstødninger ved lavvande.
Arbejdsaften 5. august
Polystyren blev skubbet ind under flydebro på denne arbejdsdag af et par friske klubmedlemmer
iklædt våddragt, snorkel, svømmebriller og ballast.
Ud over mindre reparationer med Epoxy og glasfiber målte vi op til maling af både Pile- og
Hejrehuset.
Der var mødt ca. 15-18 personer op til denne arbejdsaften, og der var ikke mere arbejde, der
skulle laves, end der også var tid til at sludre.
Helle fortalte, at hendes mand, Thomas har et maleanlæg, som er et overordentlig effektivt
værktøj. Det lød jo meget lovende, især da Thomas gerne vil medvirke og håndtere maleranlægget
ved næste arbejdsaften.
Arbejdsaften 3. september
Denne arbejdsaften mødte rigtig mange klubmedlemmer op igen. Thomas’ effektive maleranlæg
og de mange hænder/pensler gjorde, at vi på godt 3 timer havde malet begge huse – sådan! Tak
for en rigtig formidabel indsats.
Arbejdsaften 1. oktober
Aflyst – der var ikke noget at lave.
Efterårsklargøring
Efterårsklargøring blev holdt den 14. december i koldt og blæsende vejr. 8 personer var mødt op
og følgende opgaver blev gennemført:
Alle turkajakker og kapkajakker blev gennemgået for skader, ridser og revner.
Blade blev fejet af tage og tagrender renset.
Der blev lukket af for spulevand og maling, Gelcoat og Epoxy bragt til frostfri opbevaring.
Materialeliste blev gennemgået.
Vi råder ved sæsonafslutningen 2414 over:
Redningsveste:
Dækner:
Træpagajer:
Øvrige pagajer:

26 voksne og 7 børneveste
19 til turkajak og 11 til havkajak
3 stk.
14 børnepagajer
13 voksenpagajer
8 grønlænderpagajer
Polo kajakker:
5 stk. (+ en defekt )
Pagajflydere:
Ikke fundet
Kajakvogn:
Ikke fundet
La Vue-telte:
2 stk.
Trangia kogesæt:
Ikke fundet
Stropper til fastgørelse af kajakker under transport: 68 stk.
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Kajaktrailere:
2 stk.
I årets løb har vi anskaffet følgende nye kajakker:
B7 Neumann Børne Kajak
H26 Struer Hunter
H27 Arrow Nuka
Desuden er fodspark på nedenstående tur- og kapkajakker udskiftet og erstattet med Easy Grip
Fodspark fra Kano- og Kajakværkstedet, Lyngby. Kajakkerne har dermed fået en tiltrængt
opgradering.
T28, T31, T32, T39 og K44
Alt i alt råder vi over:
Turkajakker T:
Let kap K:
Kapkajakker K:
Børnekajakker B:
2’er kajakker:
Havkajakker H:
I alt:

23
6
5
6
3
26
69 kajakker

Klubaftenstur med madpakke til Saksenborg den 26. august 2014
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Fundraisingudvalget
Udvalget blev nedsat i 2013. Vores mål i 2014 var at få kompetencer og udstyr, så vi kunne tilbyde
blinde og svagtseende at ro kajak. Trods ihærdig PR og markedsføring, bed ingen på. Vi ændrede
derfor kurs. Ud af en brainstorm besluttede vi at koncentrere os om 3 ansøgninger:


To børne/unge-kajakker og fire sejl (29.600 kr.)



Programmet ”rokort.dk”, en computer, wifi og et luftsolfageranlæg. (21.835 kr.)



Sikkerhedsudstyr

Den første ansøgning er sendt til Fioniafonden, den anden til både Fonden for Fynske Bank og
Energi Fyns almene fond og den tredie vil blive færdiggjort og sendt senere i år.
Derudover har Finn egenhændigt søgt Tuborgfondet og fået tilsagn om 15.000 kr. til en kajak, og
Lisbeth har ligeledes søgt Niels Juul-fonden og fået tilsagn om 6.000 kr. en kajak.
Jubilæumsudvalget
I slutningen af året blev dette udvalg nedsat, og uden at afsløre for meget, kan vi love, at det bliver
et festligt 25 års jubilæum, som finder sted d. 30. maj med pro-gram fra morgen til aften. Hertil har
vi fået tilskud fra både Svendborg Kommune (1.250 kr) og fra Fynske Bank (8.000 kr). Op til datoen
sælger udvalget lodder til et lotteri med fantastisk flotte præmier. Det plus et digitalt
jubilæumsskrift er noget at det, I kan glæde jer til.
Årets øvrige begivenheder
Vedtægtsændringer
Forrige år flyttede vi medlemsåret til at gå fra 1. maj til 30. april til at gå fra 1. marts til 28./29.
februar. I 2014 ændrede generalforsamlingen teksten om udmeldelse til: Udmeldelse kan ske
løbende med virkning fra førstkommende 1. marts, som også er skæringsdato for rettidig
indbetaling af kontingent. Deltagelse i generalforsamling, vinteraktiviteter samt opretholdelse af
evt. kajakopbevaringsplads mv. fordrer derfor betaling inden 1. marts.
Nye sikkerhedsregler
Vi fik igen nye sikkerhedsregler i 2014. Selvom de først kom i oktober, så nævner jeg det nu, fordi
de regler, der blev indført i 2013, affødte en del furore. Bestyrelsen lovede at kigge på sagen og
barslede i oktober med sikkerhedsregler, der i højere grad lægger op til medlemmernes refleksion
ift. vejrforhold, udstyr og ikke mindst egen formåen.
Vi sænker færgen
En af årets begivenheder ud over det
sædvanlige var sænkningen af færgen
Ærøsund søndag d. 5. oktober. Vi var en del,
der via kagemand hos Svendborg Kajakklub
roede til Syltemae Camping. Formanden
stillede op til interview på direkte TV, alle fik
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økologiske pølser og følte vi var en del af noget stort - i hvert fald en mediebegivenhed, vi sent vil
glemme.
Vinteraktiviteter
Vi har kørt videre med de vante vinteraktiviteter onsdage i motionscenteret, lørdage i
svømmehallen og for tredje år i træk mandag aften på Tåsingeskolen med Birgit Vestergaard, der
laver Ashtanga yoga med et trofast hold. Tak til Birgit for den forpligtende indsats og til alle dem,
der stiller op som bassinvagter.
Af vores teknik- og legetid fik vi frataget en time om lørdagen, men fik kompensation i form af 5
søndage. Vi forsøger sammen med de andre 3 kajakklubber at tilrettelægge tiden i svømmehallen,
så vi lever op til kravet om, at der til enhver tid skal være bassinvagter.
Afslutning
Jeg vil på hele bestyrelsens vegne takke de rigtig mange medlemmer, der året igennem yder en
helt uvurderlig indsats for Troense Kajakklub.
Desuden vil jeg takke udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i
det forløbne år - og en særlig tak til Ruth, som nu har valgt at stoppe i bestyrelsen.
Marianne Berthing

Fra tematorsdagen ”Fotosafari” med Annie Juhl og Marianne Berthing (foto).
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Tuborgfondet

Som svar på en ansøgning til Tuborgfondet fik klubben svar den 9. okt. 2014. Det var et glædeligt
budskab, hvis indhold I kan læse nedenstående.
Kajakken, vi køber, vil blive forsynet med Tuborgfondets logo, så vi ad den vej kan gøre
opmærksom på giveren.
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Fynske Bank
Klubbens største og vigtigste
sponsor er Fynske Bank, som
igennem mange år har støttet
Troense Kajakklub med årlige
sponsorkroner samt et stort beløb
på 200.000 kr. som hjælp i
forbindelse med opførelsen
af vore kajakhuse i 2011.
Klubben ansøgte endnu
engang Fynske Bank om
tilskud denne gang til vort 25
års jubilæum. Svaret kan
læses her. På forhånd må vi
sige tak til banken for den
dejlige donation, som vi
kvitterer med på
jubilæumsdagen ved at
henlede klubbens
medlemmer, naboer og
andre inviterede ved at
benytte bankens
mange materialer.
Fynske Bank ydede på fine
vilkår en byggekredit på
400.000 kr., da vi ikke blev
tildelt 500.000 kr. fra
Svendborg kommune, som
ellers skriftligt havde fået
bevilget. En af de valgte
politikere fra SF erklærede
kækt, at han ikke stod inde
for, hvad andre havde
bevilget. Så lærte vi det!
En stor tak til Fynske Bank!
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Nicus Nature

Nicus Nature er en spændende leverandør af alt inden for kajaksport. Mange af klubbens
medlemmer køber kajakker og udstyr hos Nicus Nature, og som altid støtter han også klubbens i
forbindelse med vor store dag.
Nicus Nature har givet 2500 kr til vort jubilæumslotteri, og vi har i bestyrelsen besluttet at dele
beløbet op i 5 portioner á 500 kr, som kan anvendes til indkøb af udstyr i Nicus Natures
velassorterede forretning i Kullinggade. Nicus Nature er en trofast annoncør i klubbens blad. I alle
anledninger siger vi Nicolai tak for hans støtte.

Svendborg Kommune

Svendborg kommune – idrætskommunen i det sydfynske – er ligeledes anmodet om at stille
økonomisk støtte til rådighed for klubben i forbindelse med 25 års jubilæet.
Efter en ventetid på 5 måneder fra den 20. juni 2014 – 20.nov. 2014 besluttede jeg endnu engang
at rette henvendelse til Idrætskommunen. Og pludselig ringede en embedskvinde fra
Idrætskommunen, og det var i et følelsesmæssigt højspændt øjeblik, jeg tog telefonen, som min
sekretær rakte mig. Jeg kunne næppe sige et tydeligt hallo, men fik samlet mig.
Embedskvinden sagde undskyld for den lange ventetid, som ikke var et særkende hos
Idrætskommunen, indledte hun. Man havde brugt de forgangne 5 måneder på at grave sig ned i
arkivalier fra en svunden tid. På et gulnet blad stod: Der ydes en idrætsforening med 25 års
jubilæum en sum til festligholdelse og taksigelse på 50 kr pr. år i alt 1250 kr. Som embedskvinden
ganske rigtigt fik formuleret, kunne gaven ikke bringe megen fest og glans over begivenheden.
Jeg blev stum for en tid, men fik formuleret en tak.
Jeg sad så lidt for mig selv, og ventede på mailen, som ville bringe det glade budskab. Sandelig! Jeg
havde hørt rigtigt!
Jeg har besluttet, at jeg ikke vil sende en forespørgsel til Idrætskommunen ved klubbens 50 års
jubilæum - det er et løfte!
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Efterskrift¶
Så er jeg ved vejs ende. Det har været en lang, men spændende rejse gennem Troense Kajakklubs
25 år. Meningen med skriftet har været at samle historien, så den ikke gik i glemmebogen, og det,
håber jeg, er lykkedes.
Skulle det færdige produkt ikke være omfattende nok, er en ny redaktør velkommen til at samle
op og påbegynde Troense Kajakklub gennem 50 år.
Jeg vil til den tid ikke have mulighed for at bidrage med informationer.
På dette sted vil jeg takke de medlemmer, som har stået mig bi med at stille hukommelse og
materiale til rådighed først og fremmest Ruth Sommer, Jan Rueløkke og Marianne Berthing.
Finn Bruselius

Svendborg december 2014

Udgivet af Troense Kajakklubs bestyrelse i anledning af klubbens 25 års jubilæum 2015

93

Sponsorer til Troense Kajakklubs 25 års jubilæum: Tuborgfondet, Fynske Bank, Nicus Nature, Svendborg Kommune

Bestyrelser gennem de 25 år
1990
Formand: Henrik Møller
Næstformand: Gert Thomsen
Kasserer: Svend Langelund
Sekretær: Ingrid Møller
1991
Formand: Henrik Møller
Næstformand: Gert Thomsen
Kasserer: Svend Langelun
Sekretær: Ingrid Møller
1992
Formand: Henrik Møller
Næstformand: Ruth Sommer
Kasserer: Svend Langelund
Sekretær: Ingrid Møller
1993
Formand: Henrik Møller
Næstformand: Ruth Sommer
Kasserer: Svend Langelund
Sekretær: Ingrid Møller
Medlem: Ole Larsen
1994
Formand: Henrik Møller
Næstformand: Allan W. Hansen
Kasserer: Jens Wind
Sekretær: Birgitte Laub
Medlem: Jacob Eriksen

1995
Formand: Henrik Møller
Næstformand: Allan W. Hansen
Kasserer: Jens Wind
Sekretær: Birgitte Laub
Medlem: Jacob Eriksen

1996
Formand: Ruth Sommer
Næstformand: Allan W. Hansen
Kasserer: Jens Wind
Sekretær: Birgitte Laub
Medlem: Jacob Trane
1997
Formand: Ruth Sommer
Næstformand: Lisbeth Fabricius
Kasserer: Jens Wind
Sekretær: Birgitte Laub
Medlem: Jacob Trane
1998
Formand: Ruth Sommer
Næstformand: Lisbeth Fabricius
Kasserer: Jens Wind
Sekretær: Mads Hansen
Medlem: Jan Rueløkke
1999
Formand: Ruth Sommer
Næstformand: Jan Rueløkke
Kasserer: Brian Høising
Sekretær: Lis Petersen
Medlem: Lisbeth Fabricius
2000
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand: Henrik Møller
Kasserer: Brian Høising
Sekretær: Lis Petersen
Medlem: Lisbeth Lolk Mortensen
2001
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand: Henrik Møller
Kasserer: Brian Høising
Sekretær: Lis Petersen
Medlem: Lisbeth Lolk Mortensen
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2002
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand: Lisbeth Mortensen
Kasserer: Brian Høising
Sekretær: Lis Petersen, Jan Greisen
supp.: Ole Larsen
supp.: Lisbeth Fabricius
2003
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Jan Greisen
Fmd. Materiale/hus: Ole Larsen
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen
2004
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Jan Greisen
Fmd. Materiale/hus: Ole Larsen
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen
2005
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Jan Greisen
Fmd. Materiale/hus: Ole Larsen
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen
2006
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Birte Isen
Fmd. Materiale/hus: Carsten Müller
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen

2007
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Birte Isen
Fmd. Materiale/hus: Carsten Müller
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen
2008
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Birte Isen
Fmd. Materiale/hus: Carsten Müller
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen
2009
Formand: Jan Rueløkke
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Birte Isen
Fmd. Materiale/hus: Carsten Müller
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen
2010
Formand: Marianne Berthing
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Birte Isen
Fmd. Materiale/hus: Per Mazur
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen

2011
Formand: Marianne Berthing
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Birte Isen
Fmd. Materiale/hus: Per Mazur
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Lilian Nielsen
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Sponsorer til Troense Kajakklubs 25 års jubilæum: Tuborgfondet, Fynske Bank, Nicus Nature, Svendborg Kommune

2012
Formand: Marianne Berthing
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Birte Isen
Fmd. Materiale/hus: Børge Lund
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Bente Sevald
2013
Formand: Marianne Berthing
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Dorte H. Jensen
Fmd. Materiale/hus: Børge Lund
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Bente Sevald
2014
Formand: Marianne Berthing
Næstformand/Sekr.: Ruth Sommer
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Dorte H. Jensen
Fmd. Materiale/hus: Børge Lund
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Bente Sevald
2015
Formand: Marianne Berthing
Næstformand/Sekr.: Jens Anton Mogensen
Kasserer: Finn Bruselius
Fmd. Tur/aktivitet: Dorte H. Jensen
Fmd. Materiale/hus: Børge L. Jensen
Fmd. Børn/unge: Lisbeth Mortensen
Fmd. Instruktion: Bente Sevald
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