Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning 2018

Af Brian Lüthje, formand
Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlem, Nikolaj Lenchler
Bestyrelsesmedlem, Daniel Navntoft
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 220318 og der var fremmødt 26 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt.
Afdelingsberetningen:
År 2018 har både været et godt år for afdelingen. Vi er nu ca. 125 medlemmer og vi
oplever stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.
Opfølgningen på sidste års visioner for afdelingen været en succes og vi har stadig en stor
forespørgsel om medlemskab. I vores klubhus arbejdes der stadig med ombygning og ny
indretning.

Vi har afholdt et Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede
arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vi har fået uddannet og koblet flere instruktører på vores sejlbåd Frida, som stadig bliver
flittigt benyttet til instruktionssejlads. Vi kører stadig en fast træningsaften for
nybegyndere, samt fast aften med øvede roere takket være vores instruktører.
Vi har fået vores Rib repareret og påhængsmotor retur fra Polen
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.
Siden vi i slutningen af 2016 fik tildelt yderligere en parcel op til vores grund, har klubbens
medlemmer lavet en stor indsats.
Der er lagt fliser, lavet halvtag til over Ribben, så den er beskyttet for vejrliget. Senest er
der lavet tag over et område, som er indrettet med faste pladser til alle vores kajakker,
laserjoller og bådtrailere.
Efter udflytningen fra klubhuset er vi gået i gang med ombygningen af dette.
Omklædningsrummet er blevet renoveret med nye stålskabe med bænke foran og alt
unødvendigt er flyttet ud. Vi har fået isat vinduer og etableret en sauna til fri benyttelse.
Ligeledes har vi fået etableret et hyggehjørne med lækre møbler, doneret af et medlem.
Der er lavet gulv på hele 1. salen med afsætningsplads til grej til henholdsvis Frida og
vores andre både. Udgangspunktet for ombygningen er, at der har været arbejdet hver
onsdag med deltagelse af klubbens ”pensionister”, der troligt har taget et ansvar og mødt
op og lagt et stort stykke arbejde med ombygningen og vedligeholdelse af klubben.
Bestyrelsen er meget tilfredse med indsatsen og derfor et stor TAK til klubbens
”pensionister.
Meget rammende måtte en af pensionisterne høre fra sin kone: Nogle går til kajak – du
går til skur.
Klubben har også i år lagt lokalitet til PI-Københavns store sommerevent, der blev afholdt i
juni måned. Eventen var på ny en stor succes og PI sejlsports- og kajakklub er absolut
klar til næste event i år 2019.
Alle vores kajakker bliver flittigt brugt og vi har i løbet af året fået frigivet en del
medlemmer til at agere på egen hånd. Vores instruktør, Steen Mikkelsen, kører stadig på
med krum hals og har fast undervisning hver mandag med mange deltagere, både
nybegyndere og erfarne.
Enkelte gange har der endda været så mange deltagere, at der ikke har været kajakker
nok. Yderligere kører vi fast med yderligere en aften med frigivne roere under ledelse af
erfaren instruktør.

Yderligere har frigivne roere luftet tanken for weekendture med overnatning i det fri. Med
økonomisk støtte og opbakning fra klubben fik de lavet klubbens første fælles tur til
Kongsøre i Holbæk Fjord.
De var i alt 6 roere af sted med 2 overnatninger i det fri og havde en formidabel tur med
både godt vejr, marshmellows over åben ild og skybrud. Alle var enige om gentagelse,
hvilket de og klubben vil arbejde på i 2019.
Der bliver udført et stort stykke arbejde af alle involverede i kajakafsnittet, herunder både
instruktører og frivillige medlemmer. En stor tak til alle involverede fores deres indsats i
2018.
Vores sejlbåd FRIDA er igen i år blevet brugt flittigt. 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 2018.
I foråret fik vi vores RIB retur fra Dragør Værft efter reparationerne i forbindelse med
tyveriet af motoren. Kort efter, stik mod vores forventninger sammenholdt med erfaringer
om udlevering af stjålne effekter fra Polen, fik vi pludselig vores motor retur fra Polen.
Efter ”lægebesøg” hos Dragør Værft fik vi motoren monteret og båden sejler upåklageligt.
Ribben er blevet flittigt brugt i løbet af sæsonen bl.a. til praktisk prøve til
duelighedsbeviset, instruktion, familierundture i Københavns Havn og Dragør m.v. Der vil
stadig være krav til benyttelse af båden.
Klubben har i samvær med naboklub og TRYG-fonden på Kastrup Havn investeret i en
hjertestarter, som er hængt op på Kajakklubben Neptuns klubhus lige ud for
søsætningsrampen.
Vi vil i foråret 2019 afholde kurser i brug af hjertestarter med undervisning af et
klubmedlem, der er uddannet instruktør.
I forbindelse med duelighedsundervisning blev vi desværre ramt af afbud fra vores faste
instruktør, der blev stationeret i Grønland. Dette gør sig også gældende for sæsonen
2018/2019, hvilket vi er ret kede af. Vi arbejder på højtryk for at finde en egnet instruktør
og håber det kan lykkes.
På medlemsmødet i foråret blev der stillet forslag om indkøb af ny og lidt større sejlbåd,
set ud fra, at vores nuværende Frida, er blevet for lille og efterhånden gammel.

Medlemsmødet vedtog at et udvalg skulle se på muligheder og evt. lave en indstilling til
bestyrelsen om køb af ny. Udvalget har været samlet og kigget på muligheder og arbejdet
fortsætter ind i 2019 med det videre forløb ved. bl.a. økonomi, havneplads m.v.
Til sidst en stor tak til klubbens bestyrelsen, der alle har ydet en stor indsats i 2018.
Vi glæder os til sæsonen 2019.

