Kære Malikker
Som I kan se af aktivitetsplanen er generalforsamlingen sat til den 30.
marts 2021. I skrivende stund er vi meget usikre på, om det bliver
muligt. Derfor har bestyrelsen besluttet, at udsende formandens
beretning, regnskab godkendt af bestyrelse og revisor samt en
foreløbig aktivitetsplan for 2021. Beretning og regnskab, skal
selvfølgelig godkendes på en generalforsamling, så snart det bliver
muligt.
Vi kan også allerede nu informere om, at på valg er:
Birthe Godske, villig til genvalg.
Jørgen Madsen, villig til genvalg.
Lars Bjørn, villig til genvalg.
Så skal vi bruge en suppleant.
Vores revisor Flemming Buch er villig til genvalg.
Vi skal også have valgt en revisorsuppleant.
Det var lige lidt praktiske bemærkninger.
Beretning
I 2020 har vi desværre skrevet rigtig mange meddelelser til jer,
“desværre” fordi langt de fleste er med en dårlig.
Men når vi tænker tilbage, har vi trods alt haft rigtig mange dejlige
oplevelser.
Vi fik knækket koden, så det var muligt at få vores ugentlige sejlads,
en opdeling i 3 hold, hvor mit indtryk har været, at vi alle fik nogle
gode oplevelser. Da vi endelig måtte mødes alle igen, kom der fuld
gang i tirsdagssejladserne, torsdagsholdet har hele tiden kunne
mødes og har også haft hyggelige dage. Heldigvis har vi kunne
fortsætte lige til afslutning af sommersejladserne.
Det var også muligt at holde undervisning for de nye sejlere, og vi fik
også afholdt en prøve. Et stort tillykke til Karina, der stadig har selve
beviset til gode.
Vi har heldigvis også kunnet afholde vores legedage, vi ændrede dem

til endagsaktiviteter. Ikke at forglemme havde vi en storslået indvielse
af den nye havn, hvor vi rigtig kunne vise vores aktiviteter frem.
Lange søndagssejladser har vi også kunne afholde og i år har vi til
næsten alle aktiviteter også haft godt vejr, det er så nok ikke helt
Maliks fortjeneste.
Og vi skal da også lige huske, at vi fik de nye kajakker døbt, de var
blevet prøvesejlet en del gange inden.
Det var med bange anelser, at vi skulle starte byggesæsonen, kom
der nye byggere eller blev de væk? Men det skulle vi da overhovedet
ikke være bange for. 8 nye byggere og 1 der bygger nr. 2. Desuden
er der 5 der bygger kajak i cedertræ. Det har medført, at vi har et
“nybegynderhold” om tirsdagen ledet af Bjerne og Hans, og et
“gammelhold” om mandagen. Hvis alle kommer i mål til søsætning i
2021, det GØR de, så er der 14 kajakker, der skal døbes og det er jo
helt fantastisk.
Desværre har det også, på grund af de nye restriktioner være
nødvendigt at aflyse tirsdagsbyggeholdet, foreløbig indtil 28. februar.
Det betyder, at søsætningen af de nye kajakker bliver udsat på
ubestemt tid. Så snart vi ved mere, får I selvfølgelig besked.
Den samme skæbne led vores ellers altid hyggelige julekomsammen
og nytårskuren. Disse 2 arrangementer kan vi desværre ikke bare
udskyde, men så snart det bliver muligt at samles igen, så kan vi jo
bare lade som om vi holder både julekomsammen, nytårskur og
måske forårsfest.
Alt i alt synes jeg, vi har haft en fantastisk sæson, vi har stort set
kunne opretholde vores aktiviteter. Vi har ikke, som så mange andre
klubber, lidt “økonomisk overlast”, vi har kunnet afholde de fleste af
vores sociale arrangementer, og klubben har nu over 90 medlemmer.
Derfor tak for indsatsen til jer alle, og et stort tillykke.
Hvad er der ellers sket? Vi arbejder stadig ihærdigt med byggeri på
Munkholm. Det er svært, kommunen har endnu ikke færdiggjort en
lokalplan, som er meget nødvendig for en udfærdigelse af bygninger.
Så den del står lidt i stampe.

Men vi har ikke helt indstillet arbejdet. Vi har haft mange givtige
dialoger med Træskibspladsen om et samarbejde. Disse forhandlinger
er nu udmøntet i, at vi er blevet enige om, at lave et oplæg til byggeri
af fælles lokaler. Dog stadig sådan, at vi får vores byggeområde, hvor
vi kan stå med kajakkerne.
Hvorfor dette fællesskab? Den primære årsag er, at det er væsentlig
nemmere at søge fondsmidler, hvis vi gør det til et fælles projekt.
Men det betyder selvfølgelig også noget, at et fælles byggeri bliver
samlet set billigere, end hvis vi skal bygge to centre med hvert sine
mødelokaler og toiletforhold. Desuden vil vi forhåbentlig se en
synergieffekt ved at være i et fællesskab. Selvfølgelig vil der være
forskellige opfattelser af, hvordan et sådan center skal drives, men
det skal drøftes og aftales i den kommende tid. Men vi har lige pt. lidt
udfordringer på grund af det I ved nok. Dette samarbejde skal vi
selvfølgelig diskutere på vores generalforsamling, hvor jeg håber vi
har noget nyt.
Og hvad skal der så ske i 2021. Som lige nævnt, håber vi, at
Munkholmprojektet kommer rigtig i gang. Og som I kan se af
aktivitetsplanen har vi næsten en fuldt sommerprogram, hvor dog
søsætning med dåb, og undervisning ikke er programsat endnu.
Så pusler vi med en ide til at lave turist ture. Vi forestiller os, at vi i
juni, juli og august kan tilbyde guidede ture i kajak, kystnært i det
Sydfynske Øhav. I første omgang en gang ugentlig. Vi skal
selvfølgelig bruge nogle guider, det vender vi tilbage til senere. Den
praktiske uddannelse er på plads i Malik regi, dem der skal være
guider skal dog have et førstehjælpskursus og så påtænker vi at få
lavet et turlederkursus. Alt dette har vi kontakt til DGI om.
Som I kan se af regnskabet, er vi godt polstrede, derfor forslår vi
også uændret kontingent. Den polstring skal vi værne om, da der skal
bruges en del til et forhåbentlig kommende byggeri på Munkholm.
En nærmere gennemgang af regnskabet kommer selvfølgelig på den
kommende generalforsamling. Ligesom der bliver mulighed for at
stille spørgsmål til denne beretning og også til regnskabet.

Pas nu godt på hinanden og jer selv og tusind tak for det år der er
gået, og for jeres opbakning. Uden jeres velvilje og arbejdsindsats, er
det ikke muligt at drive en klub som Malik.
Havkajakklubben Malik

