SRK - Bestyrelsens beretning for 2016
Ordinær generalforsamling i Strib Ro og Kajakklub, onsdag den 1. februar 2017
2016 er forløbet tilfredsstillende. Beretningen deles i fire afsnit, nemlig:
•
•
•
•

Sommer aktivitet
Vinteraktivitet
Materiel og Klublokaler
Organisation, økonomi og fremtid

Vi sluttede året 2016 med et samlet medlemstal på 105 mod 81 medlemmer for et
år siden, altså en fremgang på 24 medlemmer.
Vi håber, at alle har følt sig velkommen, samt at vi vil få mange gode timer sammen i
årene fremover.
Medlemmernes primære interesse/aktivitet fordelte sig med 25 til kajak, 34 til
roning, 34 til ro-spinning og 12 passive.
Sommer sæsonen startede med standerhejsning den 12. april kl.12.00. Forinden var
broen lagt ud ved håndkraft og dygtigt samarbejde af nogle af klubbens stærke og –
garvede medlemmer. – Det er dog ikke en opgave vi ønsker at gentage.
Sommeraktiviteter
Vi kan se tilbage på en sæson, som ikke vejrmæssigt har adskilt sig væsentligt fra
tidligere. Dog kan vi sige at vejret i september gav os mulighed for øget aktivitet på
vandet.
Der har været flere gode ture med både kajak og robåde. Der har været medbragt
kaffe og rundstykker til morgen/formiddagsturene og kaffe og hjemmebagt kage til
aftenturene. Det har givet såvel roer som kajakroerne nogle gode sociale oplevelser
i vores lokale, skønne og specielle ro farvand.
”Munkholm”, vores nye, men som dog er en gammel fireårers inrigger, har tilført os
en øget glæde og muligheder ved roning.
Den årlige tur grundlovsdag, til morgenkaffen i Skærbæk og tilbage til frokost i Strib,
blev afviklet i fint vejr.
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Turen, Fænø rundt blev aflyst p.g.a vejret. Der i mod blev den fælles madpakketur,
Fredericia – Treldenæs, afviklet med succes. Ligesom klubturen med efterfølgende
grill blev en succes.
Kajakroerne havde planlagt en tur i det sydfynske øhav med overnatning. Turen
måtte desværre aflyses pga dårligt vejer, men det har ikke betydet mangel på
oplevelser. Bl.a har roerne leget med delfin i lokal rofarvand.
2016 har været et år, hvor kajakafdelingen har fortsat den gode udvikling, med
uddannelse af Annette som instruktør.
Anette er nu godt på vej til at kunne tage det fulde ansvar for uddannelse af nye
kajakroer som skal have et EPP2 bevis. For at støtte Annette er der planlagt
uddannelse af tre medhjælpere til klubinstruktører.
Tre nye kajakker blev leveret til sæson start og hjalp godt på dækning af behovet for
kajakker på instruktionsaftner og ved fælles turene.
Kajakudvalget har lagt foreløbige planer. Planer som kajakroerne kan bygge videre
på.
Lillebælt Halvmaraton, og som noget nyt medhjælper til oprydning efter Rock Under
Broen, Strib Gademarked og Naturens Dag gik som det plejer, når SRK medlemmer
påtager sig aktiviteter der som regel ender med at give et større eller mindre
overskud.
Vinteraktivitet
Rospinning er ikke længere kun en vinter aktivitet. Hele året har der været
rospinning aktivitet. Når det i sommer blev for hedt i bådhallen, kunne man opleve
romaskinerne blive flyttet ud på fliserne foran hallen.
Der er nu uddannet 8 rospinning instruktører. Der har været pres på maskinerne og
der har været behov for oprettelse af flere hold i løbet af året, således, at der er
forskellige tider på dagene i løbet af ugen.
Det er motionen som naturligt nok fylder mest, men vi har medlemmer som lader
sig udfordre ved konkurrencer.
Ved KLUBMESTERSKABET i ergometerroning for kvinder blev Inger Vestergaard nr. 1
– Pia Quottrup Sand nr.2 – efterfulgt af Vibeke Vestergaard som nr.3.
Hos mændene blev Ole Haaning nr. 1 – Peter Hvenegaard nr. 2 og Christoffer
Askholm nr. 3.
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SRK var repræsenteret ved Fynske mesterskab i Ergometerroning MastersMænd
den 5/3, hvor Jørgen Rasmussen 80+ blev nr. 1 i sin gruppe og Peter Hvenegaard 70+
blev nr. 3 i sin gruppe – Peter var skarpt forfulgt af Ole Haaning som roede for
vores venner i Fredericia.
Christoffer Askholm 30+ roede sig frem til en 4 plads. Hvis man har set Christoffer i
en romaskine, så vil man forstå, at der har været tryk på under konkurrencen.
Alle roede 1000 m.
SRK var repræsenteret ved GudenAaens Gule Roser, hvor Bent Juul Jørgensen,
Jesper Ryttov og Christoffer Askholm roede i en 2 årers inrigger sig frem til en 3.
plads ved 10 km Åben Motionsmix.
SRK var igen repræsenteret ved Aarhusbugtens Røde Roser, hvor Bent Juul
Jørgensen, Jesper Ryttov og Ole Haaning roede sig til en 2. Plads.
Aktiviteterne har været mange – også mange artede – Byggeri-udvidelse af
klubhuset har budt på mange forskellige opgaver – for HANDYMÆND -.
Klubhuset som danner rammen for vore fælles aktiviteter, har taget form og
begynder at vise nogle faciliteter, som mange har drømt om i lang tid. - Nu er de der
lige om lidt.
Svend Åge har godt og sikkert ledet byggeriet, som blev påbegyndt sidst i foråret
med udgravning og støbning af sokkel og gulv.
I august og hen i september blev vægge og tag bygget af Produktionsskolen.
Foruden en del af grave- og støbearbejdet, så er den indre opbygning udført og
udføres af dygtige energiske HANDYMÆND - MEDLEMMER som i årets løb har
arbejdet op mod 1000 timer, for at vi kan få nogle rammer og faciliteter, som vi skal
forberede os på at fylde ud med fælles aktiviteter – VI GLÆDER OS.
Dansk Idrætsforbund har bevilget klubben et rentefrit lån på kr. 81.000, så i kraft af
lånet og sponsorer m.v. er byggeriet økonomisk sikret.
Klubbens organisation hviler ikke kun på bestyrelsen. Klubben er kittet sammen af
udvalg med formænd, der sammen med andre medlemmer løser vigtige opgaver for
os alle.
For
Klubhus og bro står Svend Aage West – tidligere bar Børge Bargmann ansvaret for
klubhuset, men han har bedt sig fri, da han mener at have aftjent sin værnepligt – Vi
giver ham fri og siger tusinde tak for hans indsats.
Materiel: Frede Kristiansen
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Kajak: Asger Ring
IT & Hjemmeside : Egon Sørensen
Ro aktivitetsudvalg: Peter Hvenegaard
Kaproning: Ole Haaning
Rospinning: ?
Gademarked:?
I juni 2015 blev der på et visionsmøde prioriteret en aktivitetsrækkefølge:
1. Passende antal medlemmer – mellem 70 – 100: Vi har nået et medlemstal på
100.
2. Prioritering af aktiviteter: Vi har dyrket de tre primære aktiviteter, roning,
kajak og rospinning.
Klubben har involveret sig i Ro-Battle o lavet aftale med DffR om ansvar for
afvikling af Skole OL i maj 2017.
3. Aldersfordeling? Vi er rummelige, for alle aldre er gode.
4. Fremme sociale aktiviteter? Vi har haft et kursus i førstehjælp/hjertestarter
5. Fysiske faciliteter der ønskes?
- Vi har fået en ny 4er og nogle kajakker.
- Toilet, bad og omklædning er snart etableret.
6. Hvad er det der gør, du er medlem? Socialt samvær, motion, nærhed i
lokalområdet, fri og fleksibel vandsport.
Som nævnt, er der nogle dele af visionerne som er nået, men der er fortsat noget at
arbejde med og det har flere gange i løbet af året været talt om et nyt
medlemsmøde, hvor vi kan evaluere og blive enige om nye visioner for klubben.
Udvidelsen af klubhuset har været prioriteret højest, men mon ikke det nye år giver
os mulighed for at skabe nye visioner.
Der er nogle roer, som også i det forgangne år har gjort sig særligt bemærket med
mange km på vandet.
Det er mig en ære at skulle bede Inger Vestergaard, Asger, Grethe og Ole om, at
komme her op og modtage bestyrelsens diplom.
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Bestyrelsen har tradition for at uddele årets bundprop. Bundproppen modtages for
et år af gangen og skal leveres tilbage til næste generalforsamling
Årets bundprop bliver givet til et klubmedlem, som symbol på at have gjort et
særligt arbejde og indsats for klubben i det forløbne år.
Personen, som en enig bestyrelse har valgt, skal have årets bundprop, fordi han ved
sin interesse, vedholdenhed og hjælpsomhed har udviklet kajakafdelingen, så denne
er ved at få ”fast grund under fødderne” og bl.a. er blevet i stand til at kunne tage
imod nye medlemmer på forsvarligt vis.
Der findes ikke en bundprop i en kajak, men alligevel er det mit håb, at den vil blive
modtaget i samme ånd som den bliver givet, og at den vil minde modtageren om, at
indsatsen i SRK bliver værdsat.
Asger vil du komme herop og modtage vores tak og hyldest.

Beretningen overgives hermed til generalforsamlingen for drøftelse og forhåbentlig
accept.
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