Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning 2019

Dåben af "Perlen" som ikke forløb
helt efter planen

Af Brian Lüthje, formand
Ved udgangen af 2019 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 180319 og der var fremmødt 25 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt.
Afdelingsberetningen:
År 2019 har både været et godt år for afdelingen. Vi er nu ca. 130 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
enkelte lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i
Københavns Politi. Vi har fået uddannet og koblet flere instruktører på vores sejlbåd
henholdsvis Frida og Perlen, 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. Vores Rib har ligeledes været flittigt benyttet.
Vores klubhus fungerer bedre og bedre og det har i årets løb været flittigt benyttet til
forskellige arrangementer, herunder også af social karakter og PI’s årlige sommerevent.
Der ses flere og flere hyggesamlinger med grill og hvad der til hører efter sejlads enten i
kajak eller sejlbåd. Det er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.
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 2020.
Alle vores kajakker bliver stadig 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.
Stadig er der enkelte gange der har været så mange deltagere, så der ikke har været
kajakker nok. Yderligere kører vi fast med yderligere en aften med frigivne roere under
ledelse af erfaren instruktør.
Derudover er Steen også foregangsmand for ture ud over mandagen, hvor alle kan
komme med og det være sig også i hele vinterperioden, hvor vand og vejr ikke altid arter
sig fra den gode side, men heldigvis er der friske medlemmer, der ikke mener det har
nogen betydning.

Steen gør et uegennyttigt arbejde for klubben og dens medlemmer – hvad skulle vi have
gjort uden ham?
Mange frigivne roere har luftet tanken for endags- og weekendture med overnatning i det
fri, hvilket passer godt ind i klubbens visioner og i foråret fik klubben mulighed for at få
støttet fra Dansk Firma Idræt til indkøb af en kajaktrailer med plads til op til 10 kajakker.
Traileren er indrettet med stativ, der kan afmonteres, så traileren kan benyttes til andre
formål ligeså, herunder laserjoller og generel trailerbrug. Det er muligt for klubbens
medlemmer at låne den frit.
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
2019.
Vores sejlbåd FRIDA blev solgt i foråret 2019 og erstattet af en Maxi 999, som er en større
og bedre båd. Båden blev købt og hentet i Struer ved Limfjorden af friske medlemmer.
Turen hjem blev lidt spændende, i det det viste sig, at kølesystemet på motoren var utæt,
hvilket forårsagede, at den ikke ville som besætningen ville.
Men heldigvis holdt de hovedet koldt og fik båden sejlet til Sjælland uden brug af motor. I
Hundested blev motoren repareret for sælgers regning og efterfølgende sejlet til Kastrup.
Båden har været en succes af mange årsager, dels sejler den bedre og dels er der mere
plads til en større familie.
Den blev omdøbt ved standerhejsning til navnet PERLEN under stor morskab, i det Jan
Kofoed havde designet et midlertidigt navn, som han havde vendt forkert og som samtidig
forsvandt ned på bunden af havnen, da bådens gudmor Lotte døbte den.
Den er blevet benyttet ekstremt meget i forløbne sæson og der er flere gange medlemmer
har ønsket at benytte den, hvilket så ikke har været muligt, da den var i brug.
Vi kigger nu på et bookingsystem der forhåbentlig vil komme til at åbne op for andre
muligheder.
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, som gør et stort arbejde med
uddannelsen af nye sejlere.
Båden står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson og en ordentlige
gang vask og polering. Der vil komme lidt nye tiltag på båden, bl.a i form af en håndholdt

VHF, som er indkøbt og et nyt navigationssystem, som er bestilt. Og mon ikke der kan
findes lidt mere til at optimere båden med.
Vores 2 Laserjoller er i løbet af sæsonen blevet til 3 og vi håber der kommer en stor
interesse for disse.
Det er glædeligt at se for bestyrelsen og en stor TAK til vores bådansvarlige/instruktører
for deres indsats i 2019.
Her i vintersæsonen 2019/2020 har vi fået vores kompetente underviser, Michael Bager,
retur fra Grønland og vi har igen indgået et samarbejde med Søværnet om at dele
dueligheds-undervisningen.
Vi har fået 15 pladser, som alle er underrettet. De starter mandag den 13 januar på
Holmen og kurset forløber frem til sidst i marts, hvor der er eksamen. Efterfølgende er der
mulighed for at tage den praktiske prøve i enten sejlbåden eller i vores RIB.
Der er en del der ikke har fået plads på kurset i år og desværre må vente til næste år.
Til sidst en stor tak til klubbens bestyrelsen, der alle har ydet en stor indsats i 2018.
Vi glæder os til sæsonen 2020.

