
Resultatet af medlemsundersøgelsen 

Som bekendt har alle medlemmer af klubben haft mulighed for at svare på en række spørgsmål om deres 
syn på klubben. 103 af klubbens medlemmer har svaret, helt eller delvist, på undersøgelsen. Dette giver en 
svarprocent på 50 %, og tak for det. Stort set lige mange kvindelige og mandlige medlemmer har svaret. 
Svarprocenten er dog markant højere for inriggerroerne end for kajakroerne. 

Undersøgelsen viser et stort spænd i medlemmernes ønsker og holdninger. Det virker dog som om, at 
klubben i rimeligt omfang er i stand til at imødekomme medlemmernes ønsker til både, romuligheder, 
oplevelser og motion. Med en score på 4,3 på en skala fra 1 til 5 kan vi godt konkludere, at medlemmerne 
generelt er tilfredse med klubben og med deres medlemskab. Langt de fleste af klubbens medlemmer får 
det ud af deres medlemskab, som de forventer. Inriggerroerne og kajakroerne scorer næsten ens. Særlig 
stor er tilfredsheden med klubbens instruktører på både ro- og kajakskolerne.  

Nedenfor følger nogle umiddelbare refleksioner over undersøgelsens væsentligste resultater. Resultatet af 
undersøgelsen i sin helhed medsendes.   

Med undersøgelsen er der skabt et rigtigt godt overblik over hvad der fungerer både godt og mindre godt, 
og der er fremkommet en lang række forslag til ændringer og forbedringer. Og ikke nok med det. Rigtig 
mange har tilbudt at gøre en ekstra indsats for at gøre klubben endnu bedre. Alle, som har udtrykt, at de 
gerne vil bidrage, vil blive inviteret med i opfølgningen på det annoncerede medlemsmøde den 9. 
september kl. 19.00. 

I bestyrelsen håber vi, at medlemmerne møder talstærkt op til dette møde. For de synspunkter, som 
fremkommer på mødet, vil præge de konkrete tiltag, som igangsættes efterfølgende.   

En del af de ønsker til videreudvikling af klubben, som er fremkommet i undersøgelsen, er allerede 
imødekommet, som f.eks. kajakture på fremmed farvand. Men den gode vilje støder ind i mellem på 
manglende tid hos for eksempel kajakinstruktørernes, som anvender rigtig meget tid på planlægning og 
gennemførelse af kajakskoler (fast-track, ordinær). At få uddannet flere instruktører i alle bådtyper og flere 
styrmænd i både inrigger og coastal er en forudsætning for at kunne imødekomme flere ønsker. Blandt 
disse er f.eks ”pulsen op” inrigger roning og teknikøvelser i kajakken. 

De fleste medlemmer ror kun en bådtype, men der er et udtalt ønske om større fleksibilitet. Mange af årets 
nye inriggerroere ønsker at supplere med kajakken, og mange inriggerroere udviser interesse for at ro 
coastal. Vi starter med at tilbyde nuværende inriggerroerne pladser på kajakskolen til næste forår, og 
”trykprøver” ønskerne om coastal og sculler roning ved at arrangere en prøve dag i den 15. august.  

Pladsmangel i bådhallen er allerede en udfordring. Der er et stærkt ønske om at flere scullere skal ligge 
tilriggede, og udfordringen bliver kun større, hvis der også skal indkøbes nyt materiel. Hvis noget nyt skal 
ind, så er der andet, der skal ud. Desuden skal vi være sikre på, at alle genstande i bådhallen tjener et 
formål, som kommer medlemmerne til nytte. En oprydning i bådhallen og en kassation af materiel, som 
ikke anvendes, er således på efterårets program. 

En anden udfordring – som vi også har stødt på tidligere – er, at ikke mindst nye medlemmer har 
udfordringer med at komme på vandet efter frigivelsen. For både inrigger- og kajak er det et reelt problem, 
at mange udlærte roere dropper ud efter 2-3 års medlemskab. Det skal vi gøre noget ved. I al væsentlighed 
er dette et organisatorisk problem, idet rigtig mange mere erfarne medlemmer viser interesse for at tage 
nye medlemmer med ud på ture. Facebookgrupperne er en hjælp, men skal selvfølgelig ikke stå alene. 



Mange efterlyser bedre og flere tilbud i vinterhalvåret udover muligheden for vinterroning. Hvad med en 
række gåture med temaet ”se dit daglige ro-vand fra landsiden”? Eller organisation af konkurrencer i 
ergometrene?  Hvem vil hjælpe med at sikre, at sådanne ideer kan føres ud i livet? 

Vi har reetableret en stærk arrangementsgruppe. Et vigende Corona tryk medfører, at ønsket om flere 
sociale arrangementer og mere fællesskab i hverdagen kan blive imødekommet. Men hvad skal der mon til 
for at få kajakroerne mere talstærkt repræsenteret ved standerstrygnings- og standerhejsningsmiddagene? 
For ikke at nævne generalforsamlingen til februar? Det vil vi gerne vide. For vi er én klub og det er en værdi 
i sig selv, at vi lærer hinanden bedre at kende. 

Vi vil også gerne vide, hvordan vi får forbedret ”tonen” blandt inriggerroerne. Rigtig mange – 16 
medlemmer – tilkendegiver, at de finder tonen rå og ubehagelig. Der burde slet ikke være nogen 
medlemmer, som har den opfattelse. Hvad gør vi for at komme dette uvæsen til livs? Det må vi tale om på 
mødet den 9. september. 

 

 

 

 

 

 

 


