Nyhedsbrev dec. 2020

Kajakklubben Krogen

Kære medlemmer.
Læs i denne nyhedsmail om
- Corona
- Noget fra formanden
- KM-krus
- Status på kajakopbevaring
- Status på klubhus

Corona-opdatering:

Med de nyeste retningslinjer fra regeringen og sundhedsmyndigheder bliver vi nødt til igen at
begrænse klub-livet. Vi har endnu ikke fået informationer fra DIF/DGI/DKF, men på det
seneste pressemøde (7/12 kl 12.00) slås det fast at hele Region Hovedstaden skal lukke
væsentlige aktiviteter ned foreløbigt indtil 3/1-2021. Det er en resolut opbremsning, som vi
må bidrage til.
Det betyder, at der fra nu af gælder følgende i klubben:
- ingen sociale aktiviteter i klubben
- bad og omklædning er lukket
- sauna er lukket
- du kan tage en kajak og ro en tur
- husk afspritning af klubpagajer før og efter turen
- brug kun helt tørre klub-veste (dvs at de ikke har været brugt for nylig)

- undlad at bruge computeren

Brug i stedet denne formular via din telefon eller private computer:
https://forms.gle/GDLHtxKdTadTeyJa7
Du kan med fordel gemme linket i din browser på telefonen eller computer, så du har den klar.
Så skulle vi i hvert have gjort vores til at begrænse smitten.

Et par ord fra formanden:

Det er snart jul, og 2020 slutter (henholdvis 24/12 og 31/12 - bare til info). Det har været et
meget underligt år, primært pga corona, som i den grad har påvirket klublivet.
Men det skal ikke afholde mig fra at ønske dig og familien en glædelig jul og godt nytår.
Jeg kan se, at der har været megen aktivitet i det forløbne år, trods alt, og der er roet mange
km. I løbet af året er vi også kommet langt med det nye klubhus - en opgave, der har været
undervejs i mange år, og først på det seneste har givet et resultat, som vi kan se frem til bliver
en realitet i 2021.
Set fra formandsposten, kan jeg også konstatere megen aktivitet af forskellig slags - hvoraf
byggesagen absolut er topscorer på tidsforbrug. Der er mange små og større sager, der skal
forbi formanden og/eller bestyrelsen - det er jo det, vi er her for. Jeg håber, at alle får
nogenlunde hurtig og fyldestgørende svar på spørgsmål og henvendelser. Jeg skal beklage,
hvis svartiden en gang imellem er lidt længere - det kan skyldes, at jeg/vi lige skal have det
vendt i bestyrelsen, udvalg, e.l., noget skal undersøges, nogen skal kontaktes.
For mit eget vedkommende, kan jeg opgøre aktiviteten delvist ved at se på antallet af emails,
som har været forbi mig - nogen af dem kræver megen tid, andre mindre tid. Og her er igen
byggesagen den største “post”. I alt har jeg som formand (3 år) behandlet:
1860 mails
1100 mails

Generel bestyrelsesarbejde
Byggesagen
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Medlemmer generelt
Begynderhold
Hus, IT, Bådehal
Økonomi
Ungdom

Hertil kommer møder, SMS, Messenger og telefonopkald, samt diverse eksterne henvendelser
(DIF, DGI, DKF, Kommune, o.l.).
Det skal ikke opfattes som selvynk, men mere en forklaring på, at hvis du engang imellem
oplever en lidt længere svartid (eller måske ligefrem manglende svar!), så henvend dig trygt
igen - jeg kan have glemt en mail/SMS/Messenger, da jeg jo også har et fuldtidarbejde at
passe :-)
Inden længe starter vi på et nyt år, og jeg håber selvfølgelig, at de fleste vil fortsætte
medlemsskabet på trods af de begrænsninger, der har været ifm. corona og fortsat vil være
der et stykke ind i 2021. Men i løbet af 2021 vil vi helt sikkert se en bedring i alt dette, og så
kan vi se frem til et super klubhus, når det står færdigt sådan ca midt sommer - uanset om vi
så må leve med, at der mangler et par detaljer i starten.
For at få en god flytning til de nye lokaler har vi brug for mange hænder og hoveder - nogle af
aktiviteterne starter allerede nu (eller er startet), men det kommer løbende nye ting, der skal
gøres.
Vi tænker, at der kan etableres en slags udvalg til hvert delområde, som så samarbejder om at
komme med løsninger og at gennemføre disse. Det hele skal selvfølgelig koordineres og
prioriteres ift. hvornår, det skal ske og hvor meget det skal koste.
Bestyrelsen vil løbende informere, når vi har nogle af disse opgaver, der skal sættes i gang, og
hvor vi gerne vil have medlemmernes deltagelse.
Allerede nu er der et behov for at vi kigger på en mulighed for crowdfunding. Grunden til at vi
vil gå den vej er, at de egentlige fonde ofte støtter projekter af bestemte typer, før de er gået i
gang, med bestemte formål, etc., hvor vores projekt sammen med Kommunen ikke altid falder
ind under, og vi har indtil videre ikke haft det store held med ansøgningerne.
Crowdfunding kunne være en måde at få sponsorpenge på, både fra virksomheder og
privatpersoner - og vi kunne godt bruge nogen, der har ideer til gennemførelsen, og gerne
erfaring med dette.

KM-krus

Også i år laver vi 500-km “krus”. Det bliver dog ikke krus men i stedet “Müslli-skåle”, da vi har
set, at der er rigtig mange krus i klubben lige nu, og mange har sikkert også nogle
derhjemme. Müssle-skåle kan selvfølgelig også tages med hjem eller blive stående i klubben til
fælles brug.
Vi håber, at skålene bliver godt modtaget.
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Status på Kajakopbevaringen

Skråstiverne, som stod i vejen for færdsel langs portene på indersiden af kajakopbevaringen,
er nu blevet fjernet.
Polstringer på kajakbæringer er udført af et lille men effektivt hold af medlemmer. Mange tak
for hjælpen!
Plan for kajakplacering: der skal laves en holdbar plan for placering af kajakkerne, når de skal
flyttes fra det gamle hus. Der er mange hensyn at tage, men vi håber at få en sådan plan klar
snarest.

Status på Klubhus

Byggeriet er i gang, som man kan se på byggepladsen, der har været indhegnet i et stykke tid,
og nu er soklen også udgravet. Det er en milepæl.
Kajakklubben (ved Bestyrelsen og Byggeudvalget) er snart klar til at indgå kontrakt med B&O
Byggeindustrier om “apteringen", som er de ting, Kommunen ikke færdiggør i “Råhusprojektet”, men som er nødvendige dele af bygningen.
De valg, vi har gjort, betyder at der ikke mangler nogen væsentlige ting i selve bygningen bortset fra maling af vægge og gulvbelægning i klublokalet på 1. sal. Maling kan udføres af
medlemmerne, og gulvet er allerede bestilt hos Junckers - og til den tid skal vi selvfølgelig
også have nogen, der kan lægge det.
Følgende poster indgår i kontrakten med B&O:
B&O Inkl. moms

331.913

B&O aptering eks. moms

265.530

Vinduer og yderdøre, i alt

24.150

VVS-installationer, i alt

4.025

El-installationer, i alt

24.380

Herreomklædning og handicaptoilet, i alt

12.880

Dameomklædning og toilet, i alt

11.500

Foyer og trappe, i alt

91.865

Teknikrum i klubhusbygning, i alt

415

Klublokale, i alt

69.425

Tillæg, ønsker fra kajakklubben, i alt

26.890

Herefter mangler der gulv i klubstuen, et komplet køkken, sauna, møblering og anden
indretning, f.eks. motion, skabe, o.l. Disse poster er helt uden for byggeprojektet og skal
finansieres og udføres af kajakklubben umiddelbart efter huset er færdigt.
En grov budgettering af disse manglende poster se nedenfor, og disse poster justeres løbende,
når vi har den fornødne viden:
Øvrige poster ialt

253.950
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Gulv

35.000

Køkken

46.000

Vaskerum

13.000

Computer

6.000

Låsesystem
Motion

20.000
-

Lamper

12.000

Øvrige

56.200

Sauna

55.750

Øvrig bygning

10.000

I alt er der således for kr. 585.000,- og der kommer sikkert flere “uforudsete” udgifter, men
der er selvfølgelig også steder, hvor der kan spares.

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår.

Steen Agerskov Sørensen
På vegne af Kajakklubben Krogen
–––––––––––––––––––––-------Strandpromenaden 7
3000 Helsingør
–––––––––––––––––––––————
formand@kajakklubben-krogen.dk
Tlf: 2880 9659
–––––––––––––––––––––————
Nordea:
2255-0565 888 676
MobilePay: 46052
Cvr: 29885605
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