Beretning for 2020 for

PI Sejlsports- og Kajakafd.

Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:

Brian Lüthje

Næstformand:

Jan Kofoed Nielsen

Kasserer:

Esper Duelund

Sekretær:

Chenette Westergaard

Bestyrelsesmedlem:

Lotte Møller-Lind

Bestyrelsesmedlem:

Daniel Navntoft

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 280520 og der var fremmødt 16
medlemmer. Mødet afholdt virtuelt via Teams

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Brian Lüthje
Esper Dueholm
Chenette Westergaard
Følgende ønskede ikke genvalg:
Ivar Christensen
Nicolai Lenchler

År 2020 har både og været et godt, men meget anderledes år for afdelingen.
Vores medlemstal stiger fortsat og vi er ved årsskiftet oppe på 153 medlemmer,
hvilket er en flot stigning fra 130 medlemmer sidste år. Samtidig oplever vi stadig
stor interesse fra potentielle nye medlemmer.
Som et af de tiltag situationen fordrer, så afholdt vi for første gang vores
medlemsmøde via platformen Teams. Mødet forløb upåklageligt, alle fik taleret,
stemmeret mv. Af frygt for tekniske problemer havde vi allieret os med Kenneth
Westergaard til at styre forløbet. Stor tak til Kenneth for hans assistance.

På den lidt mere mørke side af året 2020 er det jo ingen hemmelighed at landets
idrætsklubber har haft en meget anderledes sæson end normalt. Vi har fulgt
restriktionerne fra vores 2 specialforbund, henholdsvis Dansk Sejlunion, og Dansk
Kano og Kajakforbund. I skrivende stund primo januar 2021 er der p.t. lukket for
ophold indendørs i klubben ud over en enkelt ansvarlig/instruktør, der kan afhente
materiel. Dog må der gerne deltage flere til sejlads med kajakkerne eller i sejlbåden
og som sagt er det kun den ansvarlige der må afhente materiel indendørs.
Derudover skal der benyttes sprit/engangshandsker, ligesom alt skal vaskes af efter
brug. Der er således indkøbt midler til dette formål.

Vores klubhus fungerer trods omstændighederne, men af gode grunde har det ikke
været muligt at benyttet det til forskellige arrangementer af social karakter og bl.a.
PI’s årlige sommerevent. Vi må tage alvorlig revanche i 2021. Klubhuset er p.t. ved
at gennemgå en forandring med isolering og indvendig vægbeklædning, men det
ligger desværre også stille, da der kun må opholde sig 1 person på stedet. Vi håber

det ændrer sig hurtigst muligt. Det korte er, at vi savner at få gang i grillen og høre
lidt historier, også fra den virkelige verden.
Klubben plejer at ligge lokaliteter til PI-Københavns store sommerevent, der normalt
afholdes i juni måned, men som også grundet omstændighederne blev aflyst.
Eventen er nævnt her i det det tilkendegives at vi i allerhøjeste grad er klar til at
være med igen. Og til formålet har vi også investeret i ekstra store paddleboards, så
alle kan deltage.
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, ligesom flere er blevet certificeret med
EPP 2. Vores instruktør, Steen Mikkelsen, kører stadig på med krum hals og har fast
undervisning hver mandag med mange deltagere, både nybegyndere og erfarne,
samt den ekstra læring i afspritning og vask. Der ud over har vi fået engageret
Tommy, Michala og Stine, som arrangere ture 1 – 2 gange om ugen for alle roere.
Dette foregår også om vinteren, dog kun med frigivne roere og disse ture afsluttes
ofte med et fællesbad i det store kar ud for klubhuset – hver sin lyst.
Vi håber og tror på bedre tider i 2021 og vi der kan få arrangeret lidt
længerevarende ture.
Steen, Tommy, Michala og Stine gør et uegennyttigt arbejde for klubben og dens
medlemmer – hvad skulle vi dog have gjort uden dem? En stor tak til alle involverede
fores deres indsats i 2019.
Det er nu sæson 2 med vores ”nye” sejlbåd, Perlen. Inden søsætning og efter
Coronaen havde indledt sit korstog, besluttede bestyrelsen at give båden en
ordentlig omgang, bl.a. ny bundmaling, der indebar at få den slebet helt ned og
påført ny primer og bundmaling. Mange sejlglade medlemmer involverede sig på skift
i deres hjemsendelsestid til at iføre sig heldragt og beskyttelsesværn, - de var lidt på
forkant med benyttelse af mundbind – og så ellers knokle i aparte stillinger under
båden. Det var dejligt at se den iver blandt medlemmerne for at hjælpe til. Stor til
alle involverede.
Efterfølgende er den blevet benyttet ekstremt meget i forløbne sæson og det
vurderes at reservation og brugen af båden har nået et optimalt leje med
bookingreglerne.

Båden deltog i årets Sjælland Rundt med Esper Dueholm som skipper. Det er en
fornøjelse at se den udvikling klubbens medlemmer har vist på relativ kort tid. Det er
absolut bestyrelsens intentioner at det kommer til at ske oftere i den nye tid vi

forhåbentlig snart kommer ind i. Der henvises til større artikel i PI-bladet skrevet af
Michala vedr. Sjælland Rundt.
Ud over fornøjelsesture er der afholdt de almindelige træningsture under
hensyntagen til den aktuelle situation og retningslinjer fra Dansk Sejlunion.
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 ny
rullegenua, Lazy-Jacks og ny sprayhood, som alle er bestilt i efteråret 2020. Og mon
ikke der kan findes lidt mere til at optimere båden med.
Det er glædeligt at se for bestyrelsen og en stor TAK til Jan og hans team af frivillige
og instruktører for deres uvurderlige indsats i 2020.

Vores RIB er ligeledes blevet brugt flittigt i sæsonen 2020, dog har vi været
udfordret af vores ophalervogn, som har set bedre dag. Der er besluttet at anskaffe
en ny inden sæsonstarten i 2021 og der arbejdes ihærdigt med at finde rette model.

I vintersæsonen 2019/2020 startede vi i samarbejde med søværnet op på vores
duelighedsundervisning med vores sædvanlige kompetente underviser, Michael
Bager. Vi fik tildelt 15 pladser og endte med at have 12 kursister, der alle bestod
både den teoretiske del og den praktiske del. Undervisningen startede mandag den
13 januar på Holmen og forløb fornuftigt frem til en vis dato i marts. Efter tryllerier
med mindre hold og anderledes mødetider formåede Michael og hjælpere at få
afholdt de teoretiske eksamener. Enkelte havde speedbådskørekort, hvorfor de ikke
skulle tage den praktiske del af duelighedsbeviset. Men de resterende kom
efterfølgende op til den praktiske del i vores RIB. Et stort tillykke til alle deltagere.
Vi har stadig folk, der ønsker at deltage på duelighedskurset, men på nuværende
tidspunkt er det svært at planlægge noget, dog er Jan i dialog med Michael Bager
om et forløb i 2021, dog vil forløbet nok blive af en anderledes struktur grundet
samfundets situation. Vi håber og er yderst positive.

Til sidst en stor tak til klubbens bestyrelsen, både nye og gamle der takker af. Alle
har ydet en stor indsats i 2020 til trods for situationen. En speciel TAK til vores
mangeårige kasserer Lotte Møller-Lind, som i efteråret måtte trække sig som følge af
lykkelige omstændigheder. Lotte har siddet på kasserer posten siden
genopbygningen af klubben og har ydet en formidabel indsats som kasserer. På

baggrund af dette har vi ændret poster i bestyrelsen, således at Esper Dueholm har
overtaget hvervet som kasserer, TAK.
Vi glæder os til sæsonen 2021.
Brian Lüthje

