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Da Henning Pabst, pga. arbejde i udlandet, måtte trække sig fra posten som formand, blev jeg i 2008
valgt af bestyrelsen som konstitueret formand indtil næste generalforsamling.
Anita, min kone, og jeg startede på begynderholdet i foråret 2006. Vores to børn Nina og Andy startede
på det nydannede ungdomshold i 2005. Egentlig ville vi starte før vores børn, men pga. presset på
begynderholdet, kunne vi først komme ind året efter. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2006 som leder af
træningsudvalget, da Michael Staghøj flyttede til Ry. På det tidspunkt var der ikke noget ungdomsudvalg
og ungdommen hørte derfor under træningsudvalget. Da jeg blev valgt gav jeg tydeligt udtryk for, at jeg
primært ville arbejde med ungdomsarbejdet, og jeg straks ville arbejde for at få et selvstændigt
ungdomsudvalg, det skete på den efterfølgende generalforsamling året efter. Min erfaring fra andre
sportsklubber, fodbold og badminton, havde vist mig, at det var vejen frem at have et selvstændigt
udvalg, hvis HKK seriøst ville arbejde med ungdommen.
Det skulle hurtigt vise sig at være en god beslutning med et selvstændigt ungdomsudvalg. Der blev head
huntet en masse ekstra kræfter, så udvalget blev hurtigt udvidet fra 2 trænere til 5-6 stk. Næste skridt
på vejen var at få udskiftet de gamle vikingeskibe af kapkajakker til nogle mere up to date modeller. I de
følgende par år blev der intensivt søgt fonde mv., og der blev kanaliseret flere penge til ungdommen.
Resultaterne begyndte at vise sig, fra at ligge sidst i alle stævnerne, kunne vi nu blande os med flere af
de store klubber. Nu var udstyret på kajaksiden forbedret væsentligt og træningen på vandet var også
sat mere i system, efter vi var begyndt at samarbejde med primært Vejle Kraftcenter. Nu manglede der
bare nogle flere muller på armene af ungdommerne. Flere ungdomstrænere blev tilknyttet, også nogle
som vidste noget om styrketræning. Der blev indkøbt vægte, sjippetove, og vi var heldige at få nogle
gamle træningsmaskiner, så nu begyndte det at ligne noget. Det sidste, der skulle til var at få udskiftet
det gamle slidte ergometer med et nyt og helst to nye. Igen hjalp fondssøgningen os, så vi fik råd til at
investere i to helt nye ergometer og en storskærm, så man kan ro om kap til træningen, fedt… 
Ungdomsudvalget er en stor succes, der har hjulpet flere af vores unge mennesker til gode resultater og
på andet år, har vi tilknyttet to af vores unge mennesker til landsholdet. Samtidig smitter ungdommen af
på klubben generelt, indkøb af nyt udstyr kommer jo også de ”gamle” til gavn og meget af det udstyr er
jo kommet via fonde mv., så det er en rigtig win win situation.
Voksen afdelingen er heller ikke blevet overset, selvom det er ungdommen, der skal videreføre klubben
og sikre vores eksistens. Et af de første tiltag, der skete da jeg kom i bestyrelsen var at investere i en
bunke wing pagajer og skrotte de gamle af træ. Det havde været sådan i mange år, at man begyndte
med en træpagaj og så efter nogle år gik over til en wing…  I dag er det fuldstændig utænkeligt, at
starte med en træpagaj, de er tunge og langsomme at ro med og passer slet ikke til nutidens kajakker.
Der er også blevet indkøbt rigtig mange turkajakker både de helt hurtige, men også knap så svære
kajakker. Desuden blev der indkøbt en ekstra trailer, så nu kan vi deltage i to forskellige arrangementer
på samme dag. Generelt er min påstand, at vi lige nu er en af de klubber i Danmark, der har det bedste
og nyeste udstyr.
Af andre fysiske tiltag, der er sket i HKK, kan nævnes:
En større ombygning af klubhuset så omklædningsrummene blev udvidet i størrelse, primært i
dameafdelingen samt opbygget et træningsrum med vægte mv. Desuden blev der lavet et tørrerum til
veste og vådt tøj, en ombygning der udnytter hver en m2 maksimalt. Som noget af det sidste har vi fået
installeret et nyt elektronisk nøglesystem, der én gang for alle løser problemet med, at gamle
medlemmer ”glemmer” at aflevere nøgler.
I samarbejde med de øvrige klubber på havnen, har vi skabt et samarbejde for at fremme udviklingen i
Horsens Havn. Fællesskabet har gjort, at vi taler med én tunge til Kommunen, og det er ret slagkraftigt.

Samtidigt har vi undgået en masse interne kampe, hvis vi som enkeltklubber var gået til kommunen.
Samarbejdet har været en succes, set i lyset af, at alle klubber er enige omkring rammerne for en ny
søsportsø på vores område. Noget skal der ske, og det er bedre at være med og helst på forkant med
arbejdet. Afledt af samarbejdet med alle klubberne på havnen, har vi yderligere indledt et samarbejde
sammen med sejlklubbens ungdomsafdeling og roklubben omkring bygning af et fælles søsportscenter. Vi
er kommet langt i arbejdsprocessen, og der er kun gode/positive ord fra kommunens side, men som med
så meget andet, så er det i sidste ende økonomien, der sætter dagsordenen. Med den økonomiske krise i
mente, så kommer der nok til at gå et par år endnu, før end projektet kan realiseres.
Vores uddannelse af voksenbegyndere har også udviklet sig og er i en stadig udvikling. Vi har ligeså
udviklet et dagskursus, som giver interesserede en god mulighed for at snuse til kajaksporten og
samtidig få de basale færdigheder på plads. Rigtig mange, der har deltaget i dagskurset, ser vi året efter
på begynderholdet.
Andre tiltag i perioden:
Ændringer i vedtægterne så de er mere ”up to date”, således at man nu vælges for en toårig periode og
så kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Ændringen har også betydet, at bestyrelsen selv
konstituerer sig, med den undtagelse, at formanden vælges direkte.
Rigtig mange ”sådan plejer vi at gøre ting” er nu blevet beskrevet og lagt på hjemmesiden, der kan bl.a.
nævnes: Regler for opbevaring af kajakker, regler for anvendelse af trailere, kørselsgodtgørelse, ligeså er
sikkerhedsreglerne og ordensreglementet strammet op og beskrevet. Endelig er forsikringerne for HKK
blevet gransket og tilpasset de faktiske forhold, disse er ligeså beskrevet på hjemmesiden.
Hjemmesiden er nu generelt det sted, hvor alle oplysninger kan ses og hentes, lige fra nyheder her og
nu, kalenderfunktion til resultater og træningsprogrammer samt et selvstændig område for ungdommen
og meget meget mere. Hjemmesiden er i perioden blevet udvidet til en komplet beskrivelse af HKK, et
kæmpe stykke arbejde som webmasteren og PR-udvalget har udført.

Afsluttende kommentar, min filosofi:
Generelt har det været en meget spændende periode som jeg har været formand i. Der er en god
opbakning blandt medlemmerne i klubben, og vi udvikler os hele tiden. Som det kan ses af ovenstående,
så har perioden været en af de mest travle og udviklende i mange år. Det store arbejde har kun kunne
lade sig gøre, fordi vi er en stærk og aktiv bestyrelse og ikke mindst er der alle udvalgene til at tage fat.
Min filosofi til at få tingene til at ske er: At involvere og aktivere så mange medlemmer som muligt,
simpelthen ved at uddelegere opgaverne, ”det er din opgave at……” og dermed skabe ejerskab blandt
medlemmerne. I alt beskedenhed så virker det, og alle medlemmer kan med stolthed kalde HKK for
DERES klub.

