
 

Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub 
Vision  

 

 
 
 
 
 

Kerteminde Kajakklub 

 

Vision 
 

 

  

 
Version: 20.02.2019 Vision.docx Side 1 

 



 

Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub 
Vision  

 

Mål 2018 og visioner 2023 – Bygninger  
2018 
Hvad har vi 

2019 - Nye mål og aktiviteter Visionen 2023 
Hvad ønsker vi mere Hvem gør, kan, 

vil?  
 

- Klublokale m. sovepladser  
- Motionsredskaber  
- PC, projektor, printer 
- Lamineringsmaskine 
- Køkken m. hårde hvidevarer 
- Service til 60 prs. 
- 6 måtter til gymnastik 
- Depotrum på loft 
--------------------------------------- 
- Adgangskort  
- Badekort 
- Nøgle til kajakstald  
- Adgang til at låne klublokale 
---------------------------------------  
- Omklædning med bænke  
- Baderum og sauna 
- Gang med garderobe  
- Skabe til værdigenstande 
--------------------------------------- 
- Værksted i sejlklubs hal 
-------------------------------------- 
- Kajakstald til 140 kajakker 
- Containere til 30 kajakker  
- Lys ved kajakstald udv.  
- Stativ til kanoer 
- Udendørs borde/bænkesæt 
- Skridsikring på rampe 

- Ventilationshuller i klublokale 
- Spil i klublokale 
- Kikkert i klublokale 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
- Ure i omklædningsrum 
- Små skraldespande i 
omklædningsrummene 
 
------------------------------------------ 
 
----------------------------------------- 
- Vejrstation 
- Ventilation i kajakstalden 
 
 

- Husudvalg 
- Medlemmer 
- Mikael 
 
 
 
 
 
------------------------------------- 
 
 
 
 
------------------------------------- 
 
 
 
 
------------------------------------- 
 
------------------------------------- 
- Husudvalg 
- Bestyrelsen 
 

- Større klublokale  
- Der er lavet en lysdæmper til kajakken i loftet  
- Større motionsrum 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Badekort som en del af kontingent  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Der er skabe til kajaktøj, inkl. tørring 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Vi har udbygget kajakstald med plads til yderligere 70 kajakker  
- Vi har fået udluftning i kajakstald 
- Vi har kajakværksted, også til pagajer 
- Vi er omfattet af byens højvandssikring 
- Udvendig skyllefaciliteter til tøj og udstyr 
- Tørreskab i kajakstald 
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- Vinterskylning af kajakker 

Mål 2018 og visioner 2023 – Aktiviteter  
2018 
Hvad har vi 

2019 - Nye mål og aktiviteter Visionen 2023 
Hvad ønsker vi 
mere 

Hvem gør, kan, vil?   

- Åbent Hus  
- Havnens Dag - Havnefest 
- Kirsebærfestival - Julekajak 
------------------------------------------- 
- IPP1-IPP2-IPP3 kurser 
- Havkajak/Turkajak/SUP/Kano  
- Rullekurser  
- Workshops 
- Teknik 1, 2, 3 
- Førstehjælpskursus 
- Livredningskursus/prøve 
- Fridykkerkurser  
- Svømmeinstruktion 
- Navigation 
------------------------------------------- 
- Svømmehal 
- Gymnastik 
- Klubroning: tirs/ons/tors/fre/søn 
- Grøn, gul, rød mærkning 
- Turpas  
- Skolebørn 
------------------------------------------- 
- Klubture/sommertur 
- Instruktørweekend 
- Instruktørsamling  
- Standerhejsning og -strygning 

 
 
 
------------------------------------- 
- Ungdomshold m. instruktør 
- Instruktør 1 
- Klubteknikkonkurrence 
- Workshop i teknikbane 
- Turlederkursus 
- Workshop Andreas Holm 
- Workshop Nigel Foster 
- Fridykning i koldt vand 
 
 
------------------------------------- 
- Kajakfestival 
 
 
 
 
 
------------------------------------- 
- Sommerskole 
- Kendskab til naturen 
- Trangia ture/aftener 
 

 
 
 
------------------------------------------- 
- Mikael/Mathias 
- Thomas 
- Uddannelsesudvalg 
- Mikael 
- Hugo 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
- ? 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
Mikael/Mathias/Lone/Lise/Ole 
 
 
 

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Flere bølgekurser med udfordringsture til Vesterhavet 
- Samarbejde med efterskoler og erhvervsskoler 
- DM i havkajakteknik og rul 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Vinterbadning – stige 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Udvidet samarbejde med andre klubber  
- ”Vis mig dit rovand” arrangementer med andre klubber 
- Klubture med andre klubber 
- En ide: Sommerhus som klubhus 
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------------------------------------------- 
- Klubaftener 
- Grillaftener 

------------------------------------- ------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mål 2018 og visioner 2023 – Klubben  
2018 
Hvad har vi 

Nye mål og aktiviteter i 2019 Visioner 2023 
Hvad ønsker vi mere Hvem gør, kan, vil?   

- Generalforsamling 
- Bestyrelse  
- Udvalg 
- Tillidshverv 
- Super- og trøstebamse 
- MobilePay 
- Dokumentbank 
----------------------------------------------------- 
- Hjemmeside 
- Facebook – åben og lukket side 
- Nyhedsbreve 
- Foldere til nybegyndere 
----------------------------------------------------- 
- Samarbejde med Kerteminde Byskole 
  
---------------------------------------------------- 
- Sikkerhedsbestemmelser 
- Regionalt Uddannelsescenter 
- Instruktører 1, 2 og 3 
 

- Klubhistorien – den korte version 
- Startegiplan 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
- Samarbejde med Munkebo Skole 
 
----------------------------------------------------------------- 
- Kvalitetsbeskrivelser af kurser og workshops  
- Klare regler for 2-K kajakken  
- Udarbejdelse af nye sikkerhedsbestemmelser 
 

- Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
- Mikael/Mathias 
 
-------------------------------------- 
- Stefan 
- Sikkerhedsudvalg 
- Sikkerhedsudvalg 

- Vi har kontakter til klubber i udlandet 
- Bersegel (Stavanger), Marstal, 
Assens, Odense og Nyborg er 
venskabsklubber - bytte ture, mødes 
med klubber 
 
 
----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
- Vi har en velfungerende 
ungdomsafdeling 
-----------------------------------------------------  
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Mål 2018 og visioner 2023 – Materiel  

2018 
Hvad har vi 

2019 - Nye mål og aktiviteter Visionen 2023 
Hvad ønsker vi mere Hvem gør, kan, vil?   

- Spraydækkener med numre 
- Trækliner 
- Faste og oppustelige pagajflydere  
- Pumper 
- Hjelme 
- Pagajer 
- Svømmeveste 
--------------------------------------------------- 
- Trailere 
 
-------------------------------------------------- 
- Havkajakker - plastik 
- Havkajakker - glasfiber 
- K2 havkajak 
- Sit-on-top kajakker 
- Crossover kajakker 
- Polokajakker 
- Børnekajakker  
- Turkajakker 
--------------------------------------------------- 
- Kanoer 
- SUP 
--------------------------------------------------- 

- Kugler på vores trækliner 
- Grønlandske pagajer 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
- Nye dæk på trailer 
 
------------------------------------------------ 
- Laminerede ark til kajakstald med 
anvisninger for ophæng m.v. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
 
 
------------------------------------------------ 

- Onsdagsholdet 
- Onsdagsholdet 
- Kajakudvalg 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
- Staldmester 
 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
 
 
----------------------------------------- 

- Liste over udstyr 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
- Kajaktrailer med påløbsbremse 
- Lavere trailer 
------------------------------------------------------------------ 
- Flere kanoer 
- Flere SUP’er 
- Surfski  
- Glasfiberkajakker til alle – stor som lille  
- Rullekajakker 
- Nye kajakker til udskiftning af ældre 
- Ny kajaklampe i loftet i stalden 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
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- Bøjer med ankre 
--------------------------------------------------- 
- 2 walkie-talkier  
- 3 brillesnore (åbent hus) 
- Håndklæder til låns 

-Teknikbane 
------------------------------------------------ 

- Mikael/Sune/Mathias 
----------------------------------------- 
 
 
 
 

- Kajakpolobane i marina 
------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

 
Klubaften afholdt den 20. februar 2019 
40 medlemmer deltog. 
 
 
Program: 
 
Gennemgang og ajourføring af klubbens mål og revisioner 

Vi gennemgik slavisk de gamle visioner og fik slettet allerede aktiverede visioner og tilføjet nye.  
 

Gruppediskussioner (se spørgsmål/svar på de følgende sider) 

Alle deltagerne blev delt i 4 hold. 
Se spørgsmål/svar herunder. 

 

Generalforsamling 

Gennemgang af deadlines. 
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Hvem er på valg? 

 

Præsentation af udvalg/tillidshverv 

Alle udvalg fortalte om formål, medlemmer og udvalgets visioner 
 
 
 
 

Spørgsmål 1: Hvad er en god klubånd og hvilke udfordringer ser du de kommende 5 år 
Er antallet af medlemmer et problem?  

 Er kapaciteten benyttet fuldt ud, hvis man ser bort fra spidsbelastninger? 
  Har vi plads, lyst og tid til at have unge mennesker i klubben? 
 Vision: vi skal alle værne om og bidrage til bevarelse af den gode klubånd. 
 
Deltagernes svar Hold 1: Klubånd er måske, overordnet set, skredet over tid. 
 Paddlers for nye medlemmer (paddlers er en mentorordning). 
 Den øvre grænse for medlemstallet er nok nået. 
 
 Hold 2: Hvad er resultatet af skoleaktiviteterne? 
 Man bør brainstorme andre klubber, der har ungdomsafdelinger 
 Regler for at medbringe børn/børnebørn med ud at sejle/ro. 
  
 Hold 3: Fokus på at inkludere nye medlemmer i aktiviteter. 
 Mentorordning. 
 Uskrevne/skrevne regler skal tydeliggøres mht. udstyr, adfærd m.v. 
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 Vi skal passe på vores fælles udstyr. 
 
 Hold 4: Vigtigt, at vi altid giver hånd. 
 Vi skal ikke være restriktive. 
 Vi skal bevare hjælpsomheden og være åbne og imødekommende. 
 Til stadighed mange aktiviteter i kalenderen. 
 Madpakketure fordelt på grøn/gult niveau. 
 Frivillighed – ansvar (lysten driver værket). 
 Flaskehalsproblemer om torsdagen med for få kajakker/instruktører. 
 Ikke påkrævet med unge i klubben, da kajaksporten tiltrækker det modne segment. 

 

Spørgsmål 2: Tilmeldingsprocedurer  
  Frustration blandt de medlemmer, der seriøst forbereder en given aktivitet.  
  Deltagere melder fra i sidste øjeblik. 
   Vision: skal være sjovt og udbytterigt for både planlægger og deltager. 
 
 Hold 1: Italesætte problematikken. 
 Teknik kan f.eks. være et forløb på 8 gange som hold = commitment. 
 
 Hold 2/3: Ingen kommentarer. 
 
 Hold 4: Vi skal have skarpe deadlines. 

 

Spørgsmål 3: Svømmehallen 
 Utilfredshed blandt deltagerne i svømmehallen – nogen laver for meget eller for lidt. 
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 Vision: vi skal alle hjælpe til. 
 
 Hold 1: Alle skal hjælpe, uanset om man kun er svømmer eller ej. 
 Svømning kan ikke stå alene. 
 
 Hold 2/3: Ingen kommentarer. 
 
 Hold 4: Appel til deltagere om at hjælpe. 
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