Formandstalen ved NOVA’s generalforsamling 2016
For 2 år siden besluttede bestyrelsen, at vi ville arbejde med følgende
fokuspunkter.
Få reetableret kajakklubbens lokaler efter Bodils hærgen.
Gennem forhandling med kommunen at få udført den mest optimale
løsning for reetablering af klubbens lokaler, som også skulle fremtidssikre
Nova til klodens klimaforandring.
Få lavet en god byggetidsplan, som vi kunne planlægge sæsonen ud fra.
Her tænkes på begynderinstruktion mm. Samt at få de ting som ikke har
fungeret fra sidste ombygning færdiggjort: fugtstyring, belysning mm.
Dette er nu lykkedes, vi har ovenikøbet også fået sikret ud mod Øresund
med hævet bolværk og manuel låge til at holde vandet på afstand ved
forhøjet vandstand.
Implementering af elektronisk rokort
Nu kan vi altid kan se, hvem der er på vandet og hvor meget, der bliver
roet. Systemet gør det muligt at udtrække data over hvilke kajakker, der
bliver brugt og hvilke, der ikke bliver. Datagrundlag kan så bruges til at
sørge for at vores bådpark svarer til efterspørgslen og klubbens strategi.
Medlemsmøder
Et af de store emner var en diskussion om hvilken aldersgruppe ønsker vi i
klubben? og er den opnåelig?
Vi har ikke mulighed for at optage de helt unge i dag. De 18 til 25 årige
synes ikke at have den helt store interesse. +28-40 årige er der få af. +4060 årige er der en fin interesse, og fra +60 er der også ansøgere.
Skulle vi erkende at Nova har en aktiv medlemsskare, der er mellem ca.
40 til +60 og så koncentrere os om det med alle aktiviteterne: Gymnastik,
O-løb, svømning og fælles arrangementer: roture, filmaftener,
grillaftener, Hotdog spisning, sangaftener.. ja, men..

.. Vi besluttede også at opstarte flere tiltag:
Medlemstilgang
Vi ville forsøge at få medlemstallet op igen, da det de sidste par år var
faldet en del.
Det må man sige nu lykkedes til fulde:
Et hold for unge voksne - 8 nye med Kisser, Anne, Frederik, Marianne,
Torben F og undertegnede som tovholdere. Her bliver der arrangeret
fællesroning, prøver, spisning mm. Det er lykkedes rigtig fint og det er
rigtig hyggeligt. Vi fortsætter med holdet, og får forhåbentlig endnu flere
med i 2016.
2 begynderhold - 20 begyndere, som blev undervist og øvede hen over
foråret. Kæmpe tak til instruktørerne: Steen Jørgensen, Kisser, Steen
Lehd, Torben Frohn, Karl-Otto, Lars, Anette Arnsted, Nanna Persson,
Joseph, John Panduro og Anders Finn.
1 sensommerhold - 5 begyndere. Instruktionen foregik i strid østenvind,
men begynderne klarede den, og glæder sig til livet i kajakken. Kæmpe
tak til Lars og Nina som kørte dette forløb.
Havkajakhold - 4 nye roere, som også har haft mulighed for at fiske fra
kajakken. Kæmpe tak til Torkil.
Fra andre klubber har vi fået 5 øvede kajakroere.
Alt i alt er medlemstilgangen ved fælles indsats og fokus blevet forøget
med ca. 41 nye. Det må man sig er godt gået. Kæmpe tak til alle.
Fælles roture for de ældre - Lise og Birgitte som tovholdere. De gjorde et
godt arbejde, men måtte dog lidt kaste håndklædet i ringen, da
tilslutningen ikke var så stor - men en kæmpe tak til de to.
Rettet ro-reglement
Hele bestyrelsen har rettet klubbens ro-reglement, så det er blevet mere

tidssvarende og nemmere at gå til. Klubbens love blev ved samme
lejlighed ajourført.
I den forbindelse er min ynglingsregel desværre blevet ofret. ”At man ikke
må ro kajak med gummistøvler” - så derfor forlader jeg nu bestyrelsen 
Sportslige resultater
Det har været en god og lang sæson med masser af roning i alle vores
kajakker fra hav, tur, surfski til kap og i al slags vejr.
Der er blevet fisket fra havkajak, roet hurtigere end René Poulsen på en
1000 meter af Torben Frohn (siger han) altså i surfski, og masser af
træning og hyggeture.
En del af os har deltaget i Mastertons på søerne. Takket være Morten
Albertsen, og under kyndig ledelse bl a Lene Thygesen og hendes blide
110 dB stemme.
Vi var den klub med næstflest tilmeldte til Handicap i Hellerup. Vi har
også deltaget til Handicap på Lyngby sø arrangeret af Gladsaxe Kano og
Kajakklub. Til et af løbene deltog 4 kajak/kanoroere, som har vundet
medaljer til OL eller VM, så der bliver gået til stålet. Løbet er så heldigvis
kun 3 km.
Vi har haft deltagere i blandt andet Kronborgløbet, Kanojaktrim Esrum sø,
Gudenåen, og Karl-Otto vandt en flot sølvmedalje til DM i Turbåd, i ’Støt
Brysterne’ hvor Lene Thygesen og Anne Frejberg i K4 blev 3 hurtigste
kajak og også til Vinterræs, hvor Torben Frohn fik en flot samlet 2. plads
Flemming Jensen blev nr. 5 ved årets Handicap.
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Dame K1 – 500 m
Nr. 1: Anne Frejberg
Dame K1 – 6.000 m (begynderløb)
Nr. 1: Meta Brødsted
Herre K1 – 500 m

Nr. 1: Torben Frohn
Herre K1 – 1000 m
Nr. 1: Torben Frohn
Herre K1 – 6.000 m
Nr. 1: Torben Frohn
Begynder – 500 m
Nr. 1: Meta Brødsted
Alle resultater og placeringer for hele året kan ses i vores liste over
løbsresultater på vores hjemmeside.
Vinder af flest km 2015
Anders Frejberg 2206 km.
Lene Thygesen 1800 km.
Vi endte med 14 roere over 1000 km. Superflot.
Roede km i 2015: 34367 km af 161 roere.

Denne generalforsamling er ret speciel idet hele 5 bestyrelsesmedlemmer
har valgt på samme tid at trække sig:

Kirsten ”Kisser” Bagger har siddet i bestyrelsen i 11 år denne gang, og
10 år tidligere. Kisser har prøvet at være næstformand, kasserer og
menigt bestyrelsesmedlem. Kisser har altid været utrolig pligtopfyldende,
og der er vel næsten ikke det medlem, som Kisser ikke har instrueret, så
mange kan takke Kisser for at de fik det lært. Kisser har også i mange år
været med til at arrangere sociale arrangementer og har udover sit store
arbejde for klubben også deltaget i mange løb og roet mange km.

Steen Lehd har været i bestyrelsen i 10 år alle om kasserer. I alle årene
har der været 100 % styr på klubbens økonomi. Steen var også primus
motor på at vi fik økonomien på plads til den store ombygning. Det
krævede nogle alvorlige møder med kommunen, men det lykkedes. Steen
er også en flittig roer og har deltaget som begynderinstruktør.

Anette Vingborg har siddet 2 år. Anette skal om kort tid til at være mor,
og er flyttet til Roskilde. Anette har ligeledes været meget involveret i det
sociale liv i klubben og deltaget i samtlige bestyrelsesmøder og altid haft
fornuftige meninger.

Morten Have var valgt ind for 1 år, dette er nu gået. Enhver bestyrelse
bør have en Morten. Der intet emne som er for småt og der er altid fuld
engagement.

Anders Frejberg har været formand i omkring 26 år ialt, og siddet i
bestyrelsen i mange flere. Jeg har været med til tre store ombygninger.
Har været i bestyrelse med næsten lige så mange bestyrelsesmedlemmer
som Kisser har instrueret. Det har været en fornøjelse, og jeg synes vi har
nået rigtig meget til glæde for klubben og vores medlemmer gennem de
mange år.
Tusind tak til bestyrelsen for alle de timer vi har brugt sammen, og alle de
opgaver vi har løst eller sat i gang. Det har været en fornøjelse.

Anne Frejberg - klubbens webmaster har også valgt at trække sig. Anne
har haft dette tillidshverv i 12 år og før den tid var Anne redaktør på
Novissimum i 12 år. Det er ikke altid noget nemt job, da mængden af
indlæg er meget begrænset, så man skal selv finde på. Ligeledes er der
altid mange kloge røster om hvordan man mener kommunikationen skal
være. Men herefter sker der så ikke noget. Men nu er tjansen ledig.
Tusind tak for din kæmpe indsats Anne.
Til sidst vi jeg godt nævne noget som har gjort et kæmpe indtryk på mig.
Lene og Torben holdt et foredrag i klubben og viste billeder fra deres
indsats med at hjælpe flygtninge, fra Syrien, Afganistan og Nordafrika,
både ved at være fysisk tilstede i Grækenland og ved at samle tøj ind.
Godt gået!

Formand
Anders Frejberg

