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Formandsberetning – sæsonen 2021 
 
Selvom Corona og restriktionerne fra tid til anden hænger os alle langt ud af halsen, kan jeg 
heller ikke i år undlade at nævne det her i min formandsberetning. 
Nu er det snart 2 år siden landet blev lukket ned, det har påvirket os alle, også med 
nødvendige og påkrævede tiltag her i Aalborg Havkajak Klub. Heldigvis ligger vi i det rigtige 
sogn, så alt ikke blev lukket totalt ned og takket være alles indsats har vi lykkeligvis ikke haft 
smittetilfælde i klubben og det tilskriver jeg den påpasselighed i alle har udvist – TUSIND 
TAK. 
Som vi skriver på hjemmesiden, så følger vi til enhver tid myndighedernes udmelding og vil 
tilrettelægge vores gang i klubben derefter – og selvom restriktionerne nu næsten alle 
bortfalder, så pas fortsat på jer selv og hinanden. 
 
Trods corona har det sportsligt igen været en forrygende sæson, fordelt på 2006 ture iflg. 
rokort er der roet 27.247 km, i gennemsnit ca.14 km. pr. tur. 
I alt er det dog ca. 3.000 km. mindre end sidste sæson, men stadig imponerende mange roede 
km. 
 
 

Uden flere forskellige udvalg fungerer klubben jo ikke. 
 
Aktivitetsudvalget  
Udvalget har i sæsonen bl.a arrangeret klubture til Helgenæs, Nabberdam, Halkær Bredning 
og Mariagerfjord. En tur til Nr. Lyngby og Livø/Fur blev grundet hårdt vejr desværre ikke 
gennemført. 
For den kommende sæson barsles med ideer til weekendture med overnatning i sheltere, 
madlavning over bål og workshops omkring kort, kompas og GPS. 
Tak til alle der har medvirket omkring udvalgets aktiviteter, herunder standerhejsning, 
standerstrygning og ikke mindst den gode julefrokost. 
 
Introudvalget 
Vi optog 22 nye medlemmer i 2021 og udvalget bestående af Martin og Britta har igen ydet en 
stor indsats med at introducere de nye medlemmer. Corona og forsamlingsforbud gjorde, at 
nogle møder måtte holdes ude i kulden. 
Britta har efter flere sæsoner nu valgt at fokusere på andre aktiviteter og trækker sig fra 
udvalget, og herfra skal lyde en stor tak for indsatsen til både dig og Martin. 
Martin fortsætter og Kim Kristina træder til i den kommende sæson med depotbestyreren 
med på sidelinjen i forhold til de nye medlemmer. 
Udvalget ser frem til at arbejde efter de nye regler for prøvemedlemskab med faste rammer 
omkring frironingsperioden for at de nye medlemmer kan opnå fuldt medlemskab. 
 
Teknikudvalget 
Anført af Sigurd og Jette blev udvalget suppleret med vores nye medlem Kim Kristina. 
Til stor glæde og gavn for os alle har de arrangeret mange lektioner med roteknik, redninger 
og rul.  
Havkajak roning mm. kræver teknik og smidighed, så her er det dejligt, at Sigurd fortsætter 
sidste års succes med yoga her i foreningslokalet. 
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Samlet har teknikudvalget efterkommet flere medlemmers ønske om teknikøvelser – tak for 
indsatsen. 
 
Svømmehal 
Træning i svømmehallen blev grundet corona aflyst i første halvår, men vi er klar igen, hvor 
der sammen med de 5 re-certificerede livreddere er planlagt 9 søndage med renvaskede 
kajakker og grej. Der er stor tilslutning hver gang og kun positive tilbagemeldinger. 
Tak til alle, der er involveret omkring svømmehalsaktiviteten. 
 
Kajakdepotet 
Fra sæsonstart fik vi styr på gruset, der blev over et par dage lagt græsarmeringsbakker, så 
der nu er et mere fast underlag at gå på. Har modtaget mange rosende ord og tak til de 
medlemmer, der brugte tid på det. 
Vi indkøbte 3 nye kajakker og delbare pagajer med stort tilskud fra SparV-fonden, og 
Trygfonden har doneret klubben 25 nye redningsveste. 
Her til vintersæsonen er vores slingers taget op til rengøring og vedligeholdelse – den er på 
plads igen til den nye sæson. 
Til sidst en tak til dem der vasker håndklæderne og svinger gulvmoppen i 
omklædningsrummet – og Gert, tak for din indsats, du værner om kajakdepotet som var det 
din egen garage. 
 
Grillen styrkede det sociale liv 
I bestyrelsen besluttede vi at købe en grill for hver den sidste onsdag i måneden at indbyde 
medlemmerne til en social aften med grillpølser samt øl og vand. I al beskedenhed vil jeg 
kalde det en succes, som også vil gentage sig i den kommende sæson. 
 

Som sagt uden flere forskellige udvalg fungerer klubben jo ikke, så TAK til 
alle der har ydet en indsats for Aalborg Havkajak Klub, ingen nævnt ingen 
glemt. 
 
 
Limfjorden og vores nære rovand byder normalt på roligt vand, men flere af vores 
medlemmer søgte nye udfordringer med Ipp3 – tillykke til dem der gik op til prøven og 
bestod. 
 
Under henvisning til klubbens vedtægter, herunder §2 stk. 2 at sikre, at klubbens 
medlemmer kan udøve havkajakroning under de bedst mulige forhold, har jeg den 17. januar 
været i kontakt med By- og Landskabsforvaltningen (MF). 
VVM-redegørelsen fra 2011 i forhold til en 3. Limfjordsforbindelse er opdateret og den meget 
omtalte høringsfrist udløb den 2. januar. Formålet med VVM-redegørelsen er at danne 
grundlag for senere at vedtage en anlægslov med en finansiering der gør det muligt at 
påbegynde arbejdet med den 3. Limfjordsforbindelse i 2025, så den kan stå færdig i 2032. 
Såfremt anlægsarbejdet kræver særlige tiltag og måske forbehold, så vil og skal 
Vejdirektoratet som myndighed og bygherre kommunikere dette ud til befolkningen, 
herunder alle brugerne af Vestre Fjordpark. 
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Vejdirektoratet har så efterfølgende, samme dag den 17. jaunuar, meddelt, at når der skal 
opgraves havbundssediment i Limfjorden for at få plads til sænketunnelen (formentlig først i 
2027-28) vil der være et vist spild, men det vil primært være i nærheden af graveenden. 
Udstrækningen afhænger meget af strømretningen, men de mener ikke, at det vil komme til at 
påvirke vandsportsaktiviteterne øst for graveområdet. 
Det vil med andre ord så sige, at vi altid kan dyrke vores roture mod ØST. 
 
NYE begreber, PRØVEMEDLEM og GENSTARTSTURE 
Prøvemedlem betyder at vi nu i forhold til tidligere stiller større og præcise krav til de nye 
medlemmer. Hjemmesiden beskriver klart hvad vi forventer og det er bl.a. at nye medlemmer 
skal være friroet senest den 31. august – i modsat fald slettes de af medlemslisten og det giver 
plads til de aktive medlemmer vi gerne vil have i klubben. 
Genstartsture, det er Ole`s ide, som han kom med på hans sidste bestyrelsesmøde. Vi har 
tilbage i tid brugt al energi på frironingsture, men alle undersøgelser viser, at der ligger en 
stor opgave i at integrere nye medlemmer i enhver forening og det gælder også i Aalborg 
Havkajak Klub. Vi vil i den kommende sæson med udgangspunkt i den registrerede aktivitet i 
Rokort være opsøgende overfor ”mindre aktive medlemmer” og invitere dem med ud på 
”genstartsture” og her vil det også være en stor hjælp for alle, hvis vi alle sammen uploader et 
foto af os selv i Rokort. 
I sæsonen var der 45 medlemmer registreret med op til ”kun” 5 ture, så vi har en ambition 
om, at det kan gøres bedre. 
 
Medlemsundersøgelsen, hvad skulle den bruges til og hvad var egentlig konklusionen. Den 
første tanke var at definere en vision for klubben, men tilbagemeldingerne var så ovenud 
positive over hvordan klubben fungerer i dag og beliggenheden skal fastholdes for enhver 
pris, så den kommer ikke til at sætte en ny retning for Aalborg Havkajak Klub. 
Der var dog et udtalt ønske om et klubhus med toilet og omklædningsfaciliteter, som vi i det 
omfang det er muligt arbejder videre med. Der blev i sæsonen opsat forhæng, der gør det 
muligt at afskærme sin omklædning. 
 
Alt er jo ikke rosenrødt, så lad mig lige nævne medlemmernes facebook side. 
Der har i det forgangene år været et par situationer, hvor Per som administrator og med min 
fulde opbakning, desværre har måttet fjerne nogle indlæg som hverken har været forenelig 
med facebook sidens formål eller vores klubånd. 
Lad mig slå fast, som det også fremgår af klubbens hjemmeside, at det er stedet hvor klubbens 
medlemmer kan dele sine sociale oplevelser i Aalborg Havkajak Klub. 
 
 
Regnskabet godt styret af Martin gennemgås senere, men vi har en særdeles sund økonomi 
med en formue ca. tkr. 175 og der kommer mere til i sæsonen 2022 – det gør, at vi overvejer 
selv at bekoste ny græsarmering ved kajakvaskepladserne, så vi undgår de store vandhuller. 
 
Tak til Ole, der på sidste generalforsamling blev valgt som suppleant, men ret hurtigt derefter 
afløste Jette i bestyrelsen. 
Ole TAK for en helhjertet, seriøs og konstruktiv indstilling til bestyrelsesarbejdet, hvor vi alle 
har haft gavn af din livslange erfaring og dit rolige behagelige væsen. 
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Også en stor tak til Jens Winther, der mener at have udtjent sin ”værnepligt” som revisor 
siden klubbens start. 
 
Til slut TAK til den samlede bestyrelse for et godt samarbejde gennem hele sæsonen og så 
ser jeg frem til ny og spændende sæson, hvor jeg som formand opholder mig i Grønland. 
 
Til generalforsamlingen kan jeg så oplyse, at jeg fra Grønland vil bestride 
formandsopgaverne efter bedste evne, via facetime deltage i bestyrelsesmøderne hvor det 
tidsmæssigt er muligt, og de opgaver der normalt kræver formandens tilstedeværelse 
varetages af den øvrige bestyrelse. 
 
 
 
Gert Zinndorff 
Formand AHK 


