
Valg af formand til 
Odense Kajakklub

Kære medlemmer af 
Odense Kajakklub

Jeg har besluttet at stille 
op for at søge at blive valgt 
til formand ved generalforsamlingen den 27. februar kl 19. 

Hvorfor vil jeg gerne være formand for klubben ?
I de ca 10 år jeg har været med i klubben har jeg haft mange gode timer med at ro på fjorden, bidrage 
til klublivet, Thurø rundt med begynderholdene, Fjordens dag, på tur i Diskobugten på Grønland og 
andre spændende ture. Jeg fik en sjetteplads ved DM i havkajakteknik i 2011, godt nok en sidsteplads, 
men det var ret sjovt alligevel. Jeg har hjulpet med instruktion ved tur forårskurset (3-4 år) fra ca 2004, 
har instrueret ved havkajakkurser de seneste år efter at have taget instruktør 2 prøven og har været med 
i bestyrelsen de seneste to år. Så jeg synes faktisk jeg kender klubben ret godt. 

Det er min opfattelse, at vi har en god og alsidig klub, hvor der er mulighed for mange "givende" 
aktiviteter i både polo- , motion- og konkurrence roning. 

Det er også min opfattelse, at et godt klubliv forudsætter accept af alle tre "hjørner" af klublivet, som 
indgår i formålsparagraffen. Hvordan blanding af de tre dele af klublivet skal være kan man altid 
diskutere, men uden alsidighed bliver det for indspist. Og netop indsnævret vurdering af forskellige 
måder at dyrke kano- og kajaksporten på kan være en forhindring for et godt klubliv. 

Min ambition med at være formand vil være at skabe gode rammer for de som ønsker at være aktivt 
med i klublivet. Aktiviteter betalt af klubben skal fremme klubliv, engagement og lyst til at tage andre 
med. Der er god udvikling i tilslutning til aktiviteter og jeg synes det kunne være spændende at 
fortsætte den udvikling, hvor mangfoldighed ses som et gode. 

Der skal ikke være tvivl om, at jeg er motionsroer og har mit engagement i bredden og de mange 
medlemmer, som sætter pris på at ro udenfor konkurrence. Samtidig er det også vigtigt for mig, at vi 
sætter rammer, som understøtter udvikling af de tekniske og sikkerhedsmæssige færdigheder. 

Det er prisværdigt, at andre lægger et stort stykke arbejde i konkurrencetræning i polo og sportsafdeling 
eller i hyggeroningen om mandagen. I ved fra de tidligere mange år hvad jeg plejer at deltage i, og det 
vil jeg fortsætte med. Men frem for alt er det afgørende for mig, at alle accepterer, at der er forskellige 
ligeværdige måder at dyrke sporten på uanset om det er hyggeroning, tekniktræning eller træning mhp 
konkurrence. Ingen kan på andres vegne definere, hvad der er sjovt, udfordrende eller hyggeligt. 

Der skal heller ikke herske tvivl om, at det er vigtigt for mig, at der er styr på økonomien og at summen 
af omkostninger skal give et rimeligt kontingent, som gerne må være mindre end det nuværende. En 
afbalanceret måde for alle dele af 
klubben kunne være at afdelingerne 
(polo, motion, konkurrence/sport) får 
et afbalanceret basisbudget.  Udover 
det må afdelingerne selv sikre 
yderligere aktiviteter betalt gennem 
fondsmidler eller egenbetaling. 

venlig hilsen Jens Lauritsen


