Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning 2017

Der arbejdes på den nye tilbygning til klubhuset

Af Brian Lüthje, afdelingsformand
Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Nikolai Lenchler
Daniel Navntoft
Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 060317, og der var fremmødt ca. 27
medlemmer.

Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.
År 2017 har både været et godt og mindre godt år for afdelingen.
Vi er nu ca. 120 medlemmer, og der er stadig stor interesse fra potentielle nye
medlemmer.
Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og
vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab. Vores planer om udvidelse af vores
klubhus og grund er vi stærkt i gang med.
Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede
arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vi har fået koblet flere instruktører på vores sejlbåd Frida, som aldrig har været benyttet
så meget til instruktionssejlads som i 2017.
Vi har fået stablet endnu en fast træningsaften med øvede roere på benene. Vores
instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.
Vores klubhus fungerer bedre og bedre, og det har i årets løb været flittigt benyttet til
forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se
for klubbens bestyrelse.
Vi fik i slutningen af 2016 tildelt yderligere en parcel og har nu fordoblet vores areal på
havnen.
Grunden er blevet hegnet ind med en stor port ud mod vandet, der er lagt fliser på hele
det nye stykke, ligesom der lavet halvtag til beskyttelse af vores RIB.
Nu mangler der udendørs at blive lavet pladser til vores kajakker og laserjoller, som skal
ud af selve klubhuset og arrangeres i lukkede rum i den ene halvdel på den nye grund.
Efterfølgende skal vi i gang med ombygning af indendørs arealer i klubhuset nu, når
kajakkerne er væk.
Der vil blive lavet gulv på hele 1. salen med afsætningsplads til grej til Frida mv., ligesom
stueplanen vil blive ændret til mere klubhusvenlige omgivelse.
Mange medlemmer har indtil videre taget ansvaret for dette. Bestyrelsen er meget
tilfredse med indsatsen og derfor et stor TAK til klubbens medlemmer.
Vi har afholdt enkelte aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde
mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads.
På forespørgsel åbnede vi også op for afdelinger i Københavns Politi, dog med den klausul
på, at det udelukkende var for at stifte bekendtskab med henholdsvis kajak- og sejlsport.

Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de
deltagende medlemmer.
Vores kajakker, som vi nu har 10 stk. af bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået
frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.
Klubben mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det
kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
Vi har udvidet med en ekstra aften med henblik på øvede ture for frigivne roere med en
erfaren ankermand. Vores instruktørteam har igen ydet et stort stykke arbejde, og de ser
frem til flere udfordringer i 2018. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2017.
Vores sejlbåd FRIDA er aldrig blevet brugt så flittigt som i år. Mange af vores kajakfolk er
begyndt at få interesse for sejlads med sejl og vores tiltag med duelighedsbevis har højnet
interessen kraftigt. Samtidig har vi omstruktureret undervisningen og fået en del flere
instruktører på.
Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny
sæson.
Vores 2 laserjoller er også kommet i gang og sejler rigtig godt. Det er glædeligt at se for
bestyrelsen og en stor TAK til vores bådansvarlige/instruktører for deres indsats i 2017.
I foråret gik vores RIB desværre i stykker, og efter mange overvejelser valgte vi at
investere i en helt ny og lidt større Rib, der ligeledes passer til vores trailer og
ophalervogn.
Den nye båd sejler eminent og betydeligt bedre end den gamle og er blevet flittigt brugt i
løbet af sæsonen bl.a. til praktisk prøve til duelighedsbeviset, familierundture i
Københavns Havn og Dragør. Der vil stadig være krav til benyttelse af båden.
Desværre havde vi i september besøg af en østeuropæisk bande, der mente, at de havde
brug for vores motor og i øvrigt ca. 25 andre i Kastrup Havn.
I nattens mulm og mørke brækkede de motoren af hækken, hvor ved de ødelagde denne.
Motoren var monteret med en speciel låsemøtrik, som kun ejeren har værktøjet til.
Samtidig mente de også, at de skulle have alle kabler og gasboks med, hvilket de også
mente var bedst at brække af, hvorved styrepulten flækkede på tværs.
Få dage efter blev banden anholdt i Polen med vores motor samt de andre stjålne
motorer.
I den forbindelse har vi haft en kontakt med gode kollegaer fra henholdsvis tyverigruppen

i København og kontoret for udenlandske anliggender i Syd og Sønderjyllands Politi.
Båden er i skrivende stund på ”hospital” på Dragør Værft, og nu afventer vi at få motoren
hjem fra Polen. Vi håber ikke, at den har taget skade af turen sydover, da vi er rigtig glade
for den og umiddelbart ikke ønsker en ny.
Primo 2017 startede vi undervisning med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis i
samarbejde med Søværnets sejlklub på Holmen i København.
Der var 46 tilmeldte, hvoraf de 26 var fra PI-København. Der var enkelte/få frafald
grundet arbejde, men de der fuldførte bestod alle.
Vi fik efterfølgende startet op med den praktiske prøve, hvor ca. halvdelen nåede at
komme op inden, vi fik de føromtalte gæster i klubben og dermed ødelagde det for den
resterende del af kursisterne. Det må vi så råde bod på i 2018 sæsonen.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2017
Vi glæder os til sæsonen 2018.

