Formandstale 2012 Generalforsamling
Kajakklubben NOVA er jo stiftet i 1923 og har ca. 240 medlemmer - næste år har vi altså 90 års
fødselsdag.
Som mange andre kajakklubber langs Øresundskysten, ror vi primært i "tur" og "kap" kajakker altså mere hurtige og konkurrenceprægede kajakker end "havkajakker", som vi dog også har nogle
stykker af.
Som aktiv medlem af NOVA har man adgang til at ro i en af klubbens nu 55 kajakker. Kajakparken
spænder fra helt nye kajakker til gode og solide kajakker der kan være op mod 30 år gamle.
Klubmedlemmerne har også adgang til pagajer og svømmeveste, men mange anskaffer også sådant
udstyr selv, som både er godt og ondt da det fylder meget i forhold til hvor meget det bliver brugt.
Aktiviteten i klubben er størst i rosæsonen, hvor vi har ca. 130 - 150 roere på vandet, heraf er
halvdelen særligt aktive både som roere og i klubbens liv i øvrigt. Der er også en del aktive roere på
vandet i vintersæsonen – hvor der roes under skærpede sikkerhedsregler.
10-15 roere når årligt op over 1.000 kilometer. I gennemsnit ror flertallet mellem 100 og 500
kilometer om året.
Om vinteren dyrker vi i NOVA regi andre sportslige aktiviteter såsom svømning, vægttræning, løb
med HK, aerobic og orienteringsløb.m.m
NOVA er også er meget social klub, med mange aktiviteter, fra gode fester omkring standerhejsning, standerstrygning og nytår, til påskefrokost og filmaftener - vi slår katten af tønden til
fastelavn, og har Luciaoptog - de to sidste aktiviteter foregår i kajak, hvis ellers vejret tillader det!
Der har gennem årene været forskellige ombygninger og istandsættelser af lokalerne, men den omog udbygning som netop er afsluttet, er den største i nyere tid.
NOVA's om- og udbygningsprojekt blev besluttet ved en ekstraordinær generalforsamling i august
sidste år. En væsentligt argument var, at klubben alligevel ville være lukket i cirka et halvt år, fordi
sejlklubben/restaurantens terrasse skulle renoveres, og det medførte at alle lofterne i NOVA skulle
tages ned.
I samarbejde med Gentofte Kommune blev der lavet nogle nye tegninger, som brugte en del
elementer fra "Byg-Op" projektet, bl.a. at facaden skulle flugte med vores nabo "Hellerup
Dameroklub". Foruden renoveringen af lofterne, gik kommunen med i vores projekt, og ville
etablere et handicap toilet, et tørrerum, udluftning m.v.
Udvidelsen af klubstuen, det nye gulv, udvidelse af dameomklædningen og mange andre ændringer
har vi selv stået for - med økonomisk hjælp fra vores to sponsorer "Lokale- og Anlægsfonden" og
"Nordea-Fonden"
NOVA's areal er samlet set blev udvidet med ca. 50 kvm, heraf ca. 16 kvm udvidet klubstue.
Bådehallen er også blevet udvidet så vi nu har plads til flere lange kajakker og mere materiel.
I hele projektforløbet har der været et godt samarbejde med Gentofte Kommune, arkitekter og
entreprenører, og naboklubber og havnens medarbejdere. Hellerup Kajakklub har endda givet os
adgang til deres klubhus og faciliteter mens NOVA var byggeramt, og vi har haft vores kajakker
liggende i Hellerup Dameroklubs bådehal.

Igennem hele byggeforløbet har bestyrelsen haft et ekstra medlem, nemlig Martin, som har gjort en
kæmpe indsats for at Nova, kom så fint gennem projektet. Gennem Martin deltagelse i best.møderne har han fået et stort indblik i hvad best.- arbejdet går ud på, samt blod på tanden til at
fortsætte i bestyrelsen. En meget meget stor tak til Martin.
Sommerturen v. Morten A er altid en stor succes, og klubben bliver næsten tømt for kajakker.
Handicap - aldrig været flere med.
Vandt rigtig mange placeringer åbne kajakløb v. Bettina, Kisser, Mette, Karl-Otto og Torben. Flot
O-løb vandt vi herreklasse for par (hvad det så end) gennem Torben. Imponerende
Vores hjemmeside v. Anne har hurtigt alle de vigtige nyheder på - Super flot
Dette er så min sidste formandstale efter over 20 år som formand, og næsten altid med en plads i
Novas bestyrelse. Det er mærkeligt.
Bestyrelsesarbejde har altid fyldt meget i mit liv, på godt og ondt, mest godt. Hvis man gør det op i
brugte timer, burde jeg være indlagt på den lukkede afdeling, for at have knald i låget. Men det har
nu været spændende. Den indsigt jeg har fået i rigtig mange ting ville jeg nødigt være foruden. Alle
de taler jeg har holdt har jeg altid selv hygget mig over. At have haft mulighed for at være med til at
skabe og bibeholde den god atmosfære i Nova er jeg ligeledes meget stolt over.
At det er lykkedes at få så mange til at ro over 1000 km om året har også haft høj prioritet, og så
kan det godt være det har kostet lidt Champagne.
Gennem de år jeg har roet i Nova har vi i klubben roet rigtig hurtigt. Anne var den første i DK, der
vandt pengepræmie ved at vinde en hel del løb i Sverige. Vi er den klub som har roet flest
Kronborgløb, har altid nogen på skamlen til Tour de Gudeåen m.m., Alle disse flotte resultater og
mange flere som ikke er nævnt er jeg meget stolt over at have været med til at præge.
Vores båd park har i min tid også altid passet til de roende. Men det er også vigtigt at være med til
at skabe et behov. Derfor har jeg altid været modstander af kun at købe de nyste tur både, vi skal
også have et udvalg af nye kapbåde. At kunne ro kapbåd er som at få luft under vingerne.
I det hele taget har kajakroningen altid været det primære for mig både som kaproer, både kort og
lang distance, turroer ja endda havkajakroer, over Skagerrak.
Det har så også ført mig til nu at have roet over 75.000 km. og mit mål er 100.000 km, så hvis jeg
skal nå dette har jeg slet ikke tid til at fortsætte i bestyrelsen.
Men til sidst, tusind tak for alle de år I har haft tillid til at jeg var den rigtige på posten som
Formand for Kajakklubben NOVA.
Anders Frejberg

