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Beretningen om et mærkeligt år. Men heldigvis også et positivt år, hvor der har været klubaktivitet hele 

vejen igennem.  

Beklageligvis er det nok Covid-19, der har fyldt mest. Vi har været begrænset i hvor mange vi må samles, 

rengøring af kajakker og grej har fyldt mere end det plejer og mange af vore svømmehalsture har været 

aflyst. Det er surt. Men de aflyste ture i svømmehal er erstattet af ture på vandet, og der har været god 

mulighed for at ro alligevel. Alt sammen båret igennem af vores instruktører, som gør en kæmpe indsats. ☺ 

I 2020 sommersæsonen har der været afholdt klubture tirsdag og torsdag med de begrænsninger, der har 

været på grund af covid19, og efteråret og vinter har været med klubtur lørdage. 

Da stranden i Tversted har været smal og vanskelig at komme ned på med kajaktrailer og biler, har rigtig 

mange klubture være flyttet til Uggerby strand, og vi har også haft gode ture på nye lokaliteter som fx 

Løkken.  

Der har været afholdt 3 roer 1 kurser med i alt 13 nye kursister. Stor tak til Anders Amby for at stå for 

gennemførelse af kurserne. Det er så godt ☺ 

I sensommeren var vi 21 af sted på en fantastisk tur til Flensborg fjord, og vi må erkende at det sagtens kan 

lade sig gøre med gode ture også i Danmark. Og det sociale fejler ingenting, som altid. Tak til Kim for endnu 

en super tur. Det kan ikke gøres bedre ☺ 

I oktober fik vi stablet et stormøde på benene. Fokus var på kommende klubfaciliteter, hvor styregruppen 

havde behov for at afdække, hvad der var ønske om at arbejde med. Mulighederne ved Uggerby, Tversted 

strand og Tversted stadion blev vendt, og det blev vedtaget at gå ind for byggeriet ved Tversted stadion, 

hvor vi har en reel mulighed for at få det, som vi gerne vil have det. Der blev etableret et udvalg bestående 

af Mogens, Anders (Amby) og Anne-Dorthe til at arbejde videre med at konkretisere projektet.  

Det var et rigtig fint møde med udsøgt forplejning, som Karin stod for (tusind tak for hjælpen, Karin ☺), og 

der var mange gode spørgsmål og meningstilkendegivelser om, hvad det er vi ønsker os af det kommende 

byggeri.  

I styregruppen har vi brugt lang tid på at opdatere afdelingens retningslinjer, og har haft mange lange 

diskussioner om dem. Arbejdet bar frugt, og vi er nu på udgave 8.0 af retningslinjerne, som jeg synes er 

blevet gode.  

Derudover har vi taget os af regnskab og budget. Jan har efter mange år som dygtig kasserer valgt at 

trække sig fra posten. Tak til Jan for den store indsats. ☺ 

Regnskabet udviser et pænt overskud. Det har ikke været muligt at afholde kurser i 2020 på grund af covid-

19, men der bliver så behov for afholdelse af flere kurser i 2021. Der er også reserveret et beløb til brug ved 

indretning af det kommende byggeri. 

Jeg STOR glæder mig til vi ses på vandet. ☺ Anne-Dorthe 


