Kópavogur, febrúar 2020

Ársskýrsla stjórnar Ýmis fyrir starfsárið 2019
Starf klúbbsins 2019 hófst á vormánuðum með viðgerð á Sifinni og Ynglingnum. Sifin var hreinsuð að
innan, stagfestingar endurbyggðar og báturinn botnhreinsaður og málaður. Þetta mikla verk féll á fáar
hendur að venju og eiga Reynir, Hannes og Óli Bjarna heiðurinn að þessu verki. Botninn á Litlu - Systur
var einnig slípaður niður, grunnaður og málaður. Yngling báturinn fékk einnig smá yfirhalningu.
Sjósetning á bátunum var í byrjun júní. Sifin var að mestu leyti í Reykjavíkurhöfn síðastliðið sumar, en
Yngling og Litla-Systir voru í Ýmishöfninni. Það þótti nokkur missir af Sifinni, en óneitanlega er
Kollafjörðurinn skemmtilegra siglingasvæði, sérstaklega vegna þrengingar sem hefur orðið í
Fossvoginum. Sifin tók þátt í nokkrum þriðjudagskeppnum (sem eru fleiri keppnir en sigldar voru árið
áður) auk þess að taka þátt í opnunarmótinu (sem við unnum) og lokamótinu (sem við unnum ekki).
Síðasta sumar réðum við tvo starfsmenn fyrir ungmennanámskeiðin okkar, sem voru á mánudögum,
miðvikudögum og fimmtudögum frá 16:00 – 18:30. Annar starfsmaðurinn, Katrín Úlfsdóttir, starfaði sem
landvörður og aðstoðarþjálfari, en Þór Flygering var ráðinn í júlí sem þjálfari. Alls voru 9 ungmenni skráð
á námskeiðin. Ungmennin voru misvel að sér í siglingum. Einn meðlimur Ýmis stundaði siglingaæfingar
með Brokeyjarfólki síðastliðið sumar.
Ýmir var gestgjafinn fyrir opnunarmóti kæna og fyrir Íslandsmót kæna. Því miður þurfti að blása bæði
mótin af, það fyrra vegna logns, en það seinna vegna hvassviðris. Við héldum einnig áramót, sem
heppnaðist sérstaklega vel, og var best sótta mótið á árinu. Þetta sýnir að það er aldrei of seint að sigla.
Sú tilbreyting var gerð síðastliðið sumar að foreldrum var boðið að stunda siglingar samhliða börnum
sínum. Tveir foreldrar mættu nokkuð reglulega fyrsta hluta sumarsins, en seinni hluta bættist einn til
viðbótar. Þessir einstaklingar lærðu eða rifjuðu upp siglingar á Ynglinginn og Topper Argo kænu félagsin.
Um mitt sumar bættist nýr bátur í flota félagsins, en við keyptum nýja RS-Quest kænu og eigum því nú
tvær stærri kænur (tvíhentar), með svipuðum seglabúnaði (stórsegli, fokku og asymetrískum spinnaker
(genaker)). Báðir þessir bátar nýttust vel síðasta sumar, bæði af krökkum sem voru á námskeiðinu og
þeim fullorðnu sem fylgdu með. Þessir bátar bjóða upp á nýja tegund siglinga, þar sem um er að ræða
létta báta sem rúma vel tvo fullorðna og auðveldlega tvö börn til viðbótar. Einnig getur einn vanur siglari
siglt bátunum einn, eða með hrúgu af krökkum.
Við áttum stutta samleið með Skemmtigarðinum ehf. síðastliðið sumar, en þeir höfðu samband að fyrra
bragði og báðu um að fá að geyma kajaka í húsnæði Ýmis til þess að geta gert út hópasiglingar frá
Ýmishöfninni. Samkomulagði milli Ýmis, Skemmtigarðsins og Kópavogsbæjar (Kópaness) heimilaði
Kópanesi og Ými að nota kajaka Skemmtigarðsins, sem voru 10 nýir sit-on-top kajakar, bæði
einmennings- og tvímenningsbátar, í eigin starfi, svo lengi sem Skemmtigarðurinn væri ekki með hópa
úti. Skemmtigarðsmönnum var gert ljóst að ágangur á bátunum myndi þýða rispur og mögulega að hlutir
gætu týnst úr þeim. Skemmtigarðurinn fór eingögnu með fimm hópa út í róður um sumarið.
Aðilar innan Ýmis höfðu áhyggjur af því að fyrirtæki sem rekið væri fyrir hagnað, og þyrfti sökum þess að
fara tíðar ferðir frá höfninni myndi að lokum skyggja á starfsemi Ýmis. Einnig kom upp einstaka
ágreiningur milli siglingafólks og fararstjóra skemmtigarðsins. Því var ákveðið að rifta samstarfinu áður
en einhverjar alvarlegar deilur kæmu upp, eða aðrar áhyggjur fengju að magnast upp.
Það hefur verið nokkuð um fyrirspurnir hvort hægt sé að geyma kajaka í bátaskýlinu. Við höfum yfirleitt
litið svo á að þar sem mikill umgangur er um húsið á sumri, og pláss mjög takmarkað þá gætum við ekki

tryggt að dýrir bátar myndu ekki skemmast og hlutir týnast. Við höfum beðið félagsmenn að geyma ekki
búninga og annan búnað, nema að þeim sé sama þótt að þessir hlutir séu notaðir af þeim sem eru að
sigla.
Í lok sumars ákváðum við að láta reyna á hvort hægt væri að geyma kajaka í einkaeigu í húsinu. Að baki
þessu eru nokkrar hugmyndir. Sem siglingaklúbbur viljum við bæta aðgang almennings að íþróttaiðkun á
sjónum í Fossvoginum. Kajakróður er einföld og aðgengileg leið til þess að laða fólk að þessari iðkun, og
ef vel tekst til fá menn áhuga á siglingum meðfram róðri. Önnur hugmynd var að ná betri tengigu við
nágranna sem búa í hverfinu í kringum höfnina, en þessi hópur getur orðið mikilvægur stofn í starfsemi
félagsins, margir eiga barnabörn sem gætu haft áhuga á barnastarfi, meðan aðrir eiga unglinga í hreiðri,
og enn aðrir eru unglingar þrátt fyrir virðulegan aldur. Tveir einstaklingar Guðjón og Sveinn tóku sig til og
smíðuðu bátagrind sem getur sex kajaka. Grindin var byggð í hólfi sem hefur hingað til nýst af
takmörkuðu leyti. Hugmyndin er að nota afganginn af grindinni til þess að geyma Laser og Topper kænur
félagsins og losa þannig um gólfpláss í skýlinu.
Kjölbátarnir voru hífðir á land í október að venju og hafa fengið að dúsa í vöggunum síðustu mánuði.
Kænufólk hélt hins vegar áfram að gera út frá Ýmishöfninni. Við buðum Brokeyjarhópnum að nota
húsnæðið til siglinga, sem þau gerðu allflesta laugardaga fram í miðjan Nóvember. Við öldungarnir sem
finnst gaman á kænum reyndum aðeins að grípa í spottana, en tókst sjaldnar en við hefðum vonað.

Innlegg frá húsnefnd
Útleiga á salnum hefur verið með hefðbundnum hætti þetta starfsár. Viðhaldi salarins hefur verið sinnt
eftir þörfum. Hannes Sveinbjörnsson, sem hefur haft útleiguna með höndum undanfarin fjögur ár lætur
af því starfi en Guðjón Magnússon mun taka við útleigunni. Á félagsfundi var rætt um umfang
útleigunnar og hvort æskilegt væri að auka hana, en niðurstaðan varð sú að halda henni í því horfi sem
verið hefur undanfarin ár. Mikilvæt væri að útleigan truflaði ekki húsfrið íbúa í nærliggjandi íbúðum.
Umræða hefur skapast um nauðsyn þess að slípa upp salargólfið og þarf ný stjórn að skoða það mál og
huga að kostnaði.

Tillögur fyrir næsta sumar
Nú er að koma nýtt ár í siglingum og tími til kominn að læra af því sem okkur var kennt síðasta sumar.
Núverandi stjórn vill beina til næstu stjórnar að eftirfarandi komi til framkvæmda á næsta ári:
1) Að ráðinn verði þjálfari (erlendur eða innlendur) sem sér um að halda siglinganámskeið fyrir
börn, fyrir unglinga/ungmenni og kennslu fyrir fullorðna.
o Þetta getur þýtt kostnað upp á rúmar tvær miljónir í sumar, en Ýmir verður að taka
þessa áhættu til þess að halda lífi í siglingunum, og sýna að þörf er á siglingaklúbbi í
Kópavogi, jafnvel þegar lokað verður fyrir voginn með brúnni.
o Með því að ráða starfsmann þurfum við að skuldbinda okkur til að hleypa lífi í starfið
með því að hvert okkar taki að sér eitthvert verkefni sem við höfum áhuga á. Við getum
vonandi fengið aðstoð frá þjálfaranum sem við ráðum og landverði til þess að halda
húsinu sem mest opnu í sumar, en við verðum líka að stunda klúbbin sjálf.
 Bjóða nýliða velkomna
 Mæta með vini og kunningja og ættingja og kynna þau inn í klúbbinn
2) Að við verðum samferða Þyt, Brokey og Sigurfara á Akranesi í að þjálfa klúbbmeðlimi í öryggis og
björgunarmálum.




3)

4)

5)
6)

7)

Þytur mun halda námskeið á slöngubáta í sumar
Sigurfari mun halda æfingabúðir í sumar. Sumarbúðirnar verða á svipuðum tíma og
Kjölbátamótið
Að siglinganámskeiðum verði skipt upp milli barnastarfs frá kl. 13:00 til 16:00 og
unglinga/ungmennastarf frá kl. 16:00 – 19:00 og fullorðinna eftir þörfum. Reynslan sýnir að
unglingar vilja ekki taka þátt í barnastarfi, og fullorðnir þurfa fullt eins mikið eftirlit og börn þegar
þeir byrja að sigla.
 Það er hins vegar miklvægt að klúbburinn nái að laða til sín fullorðna siglara, þar sem
framkvæmdir og verk sem þarf að vinna eru mörg hver eingöngu á vegum fullorðinna.
 Það er mikilvægt að klúbburinn nái til unglinga, þar sem þessi hópur er líklegur til þess
að taka þátt í keppnum og ná að halda íþróttinni sjálfri lifandi
 Það er mikilvægt að klubburinn nái til barna til þess að ná til fjölskyldna og þannig laða
að sér foreldra (fullorðna) og eldri systkin (unglinga)
Að kjölbátahópur verði stofnaður sem hefur að markmiði að koma Sifinni í miklu meiri notkun en
hefur verið. Tillaga er að láta þetta starf kosta.
 þar sem fjárfesting hefur oft í för með sér að fólk tekur starfið alvarlegar.
 það er þónokkur kostnaður við viðhald á bátnum, en einnig verða útgjöld í sumar mun
meiri en fyrri ár, ef tekst að ráða þjálfara.
Að fullorðinshópur verði stofnaður, þar sem fullorðnir byrjendur geta hist og siglt saman á
reglulegum tímum
Að unglingadeild verði endurvakin. Í unglingadeildinni er gert ráð fyrir að krakkar haldi hópinn,
en fari jafnframt á sameiginlegar æfingar með Brokey og Þyt eftir kostum til þess að mynda
hlutheild og stærri félagsskap í kringum siglingar en hefur verið undanfarin ár
Að klúbburinn styðji vel við starf kajakræðara og komi þessari grein inn í starfið
 Við þurfum að kaupa nýja kajaka (í samráði við Kópavog)
 Það væri gott að halda kajak (öryggis) námskeið
 Við gætum boðið GG sport að vera með kynningu á bátum sínum í höfninni

Tillaga að æfingadagskrá Ýmis 2020
Vikuplani fyrir 2020
9-12
13-16
16-19

Má
Kópanes
Ýmir-Börn

Þr
Kópanes
Ýmir-Börn

Mi
Kópanes
Ýmir-Börn

Fi
Kópanes
Ýmir-Börn

Fö
Kópanes
Ýmir-Börn

La
X
Opið

Su
X
Opið

Ýmir Unglingar

Ýmir Fullorðnir

Ýmir –
Unglingar

Ýmir –
Fullorðnir

Ýmir –
Fjölskylda

X

X

Ef á að takast að auka opnun í klúbbnum þurfum við að ráða starfsfólk þar. Ekki gengur að leggja viðhald,
rekstur og þjálfun á fáa aðila án endurgjalds.
Tillaga að verksviði starfsmanna

Landvörður:
8) Sér um öryggismál við bryggju/innri höfn
9) Hefur þjálfun á öryggisbát og getur bjargað bátum (í auðveldum aðstæðum) út af voginum (að
flugbraut)
10) Samstarf og náin tenging við sjálfboðaliða Ýmis ef gestir hafa áhuga á starfsemi (kajak róðri,
kjölbátasiglingum, fullorðins siglingum, veislusal), eða ef bátakostur bilar eða þarfnast viðhalds.
11) Sér um að loka húsnæði, athugar þrif
12) Samstaf við Kópanes um aðgang og frágang á húsnæði

Þjálfari:





Umsjón með bókun á námskeið
Þjálfun á námskeiðum
Samstarf við SÍL við val á þátttakendum sem fara á æfingabúðir SÍL
Samstarf við Brokey og Þyt um keppnir og leikdaga



Sér um að þjálfa aðra leiðbeinendur/sjálfboðaliða sem vilja taka þátt í starfi Ýmis á annan hátt

Gjöld og kostnaðaráætlun fyrir 2020
Afkoma félagsins í grófum dráttum
Í töflunni að neðan eru gjöld og tekjur eftir helstu liðum í þúsundum króna.
Liður
Útleiga á aðstöðu
Styrkir
Kjölbátar
Félagsgjöld
Kænustarf
Annað
Samtal

Gjöld

2019
Tekjur

1.156
26
2.075
519
-3.776

1.827
833
625
335
123
2.927
4.010

Samtals
2019
1.631
833
-531
309
-1.952
2.408
234

Gjöld
50
2.558
1.750
620
-4.928

2018
Tekjur
1.919
1.039
702
253
524
3.096
4.575

Samtals
2018
1.869
1.039
-1.857
253
-1.226
2.478
-352

Í stórum dráttum eru tekjur félagsins í kringum fjórar miljónir á ári, þar af um helmingur vegna útleigu á
salnum. Félagið fær styrk frá Kópavogsbæ, UMSK og frá Íslenskum Getraunum.
Helstu kostnaðaliðir eru launakostnaður þjálfara, kaup á bátum og viðhald. Veitingakostnaður er lítill.

Verðskrá félagsins á síðasta ári í stórum dráttum
Á síðasta ári voru tveir verðmiðar á útleigunni; 50.000 krónur fyrir kvöldstund og 30.000 krónur fyrir
dagsfundi. Afsláttur var veittur fyrir félagsmenn og nágranna.
Verð á kjölbátanámskeiði var 45.000 kr.
Félagsgjöld voru hækkuð úr 4.500 kr 2018 upp í 5.000 kr árið 2019.
Æfingagjöld fyrir sumarstarf ungmenna var 25.000 fyrir fullt sumar og 15.000 fyrir hálft sumar.
Fjöldi útseldra eininga er tekin saman í töflunni að neðan.

Árgjald
Kjölbátanámskeið
Æfingagjöld*
Útleiga
Uppsátur

2019
Endurgreitt
4
1

Selt
66
12
10
36
9

2018
Endurgreidd
1
1
1

Selt
55
11
5
41
5

* fjöldi æfingagjalda er óáreiðanlegur hér, þar sem skráning í gegnum frístundagátt Kópavogs kemur
sem ein færsla í bókhaldið

Eftirfarandi liði þarf að athuga og verðmerkja fyrir næsta ár:
13) Þátttökugjald í fullorðinshóp
14) Þátttökugjald í kajakhóp

Tillögur að gjaldskrá:
Félagsgjöld
 Börn 0 (innifalið í námskeiðs/æfingagjaldi)
 Unglingar og fullorðnir 5.000kr
 Fjölskyldugjald 9.000kr (2 fullorðnir og börn undir 16 ára)

Námskeiðagjöld
Námskeið
2) Stórt námskeið (Mánudag, Miðvikudaga, Föstudaga – 12:00-15:00):
 10 vikur: 25.000 kr (278 kr/klst)
 5 vikur: 15.000 kr (330 kr/klst)
 8-10 nemendur max hvert námskeið
3) Lítið námskeið (Þriðjudaga, Fimmtudaga – 12:00-15:00)
 10 vikur: 16.500 kr (278 kr/klst)
 5 vikur: 10000 kr (340 kr/klst)
 8-10 nemendur max hvert námskeið
4) Stakt kænunámskeið (eftir þörfum, 2 dagar, 2 vikur 17:00-19:00)
 10.000 (1.250 kr/klst)
 2 nemendur hvert námskeið
5) Kjölbátanámskeið (sama kerfi og tíðkast hefur)
 45.000 kr (1.875 kr/klst)

Hópar
6) Kjölbátahópur, - aðgangur að Sif ef reynsla og réttindi heimila, áhöfn í keppnum, aðgangur að
opnum siglingum þegar veður leyfir og skipstjóri skráir ferð, samvinnuhópur með Þyt
 20.000 kr fyrir sumarið
 10-15 einstaklingar (til að byrja með)
7) Unglingahópur (Mánudaga, Miðvikudaga, Föstudaga – 16:00-19:00)
 10 vikur: 36.000 kr (400 kr/klst) – Heimild til að fara með bát í Keppnir
 5 vikur: 15.000 kr (500 kr/klst)
 5-6 nemendur (eftir bátakosti)
8) Útivistarhópar (eftir þörfum, 1 dagur, 3 vikur, 4 klst útivist hvert skipti)
 12.000 kr (1000 kr/klst)
 5-6 einstaklingar
9) Fullorðinshópur
 Aðgangur eftir stakt kænunámskeið eða svipaða reynslu
 1-2 í viku eftir þörfum, t.a.m. siglingar með Þyt og Brokey
10) Kajakhópur

Uppsátur og geymslugjöld
Bátapláss á meter 17.000 (árgjald)
Uppsátur á plani

Áætlun um rekstur fyrir 2020
Í töflunni að neðan eru gjöld og tekjur eftir helstu liðum í þúsundum króna.
2020
Liður
Félagsheimili
Styrkir
Kjölbátar
Félagsgjöld
Kænustarf
Viðhald
Kajakstarf
Samtal

Gjöld
500 (1)
500 (2)
2.000 (3)
1.000 (4)
350 (5)
4.350

Tekjur
1.800
800
750
300
250

3.900

Athugasemdir
1)
2)
3)
4)
5)

Slípun á gólfi, þóknun umsjónarmanns útleiga
Þjálfarakostnaður, hífingar og tryggingar
Þjálfari + Landvörður
Seglabúnaður og annað viðhald tengt kænum og kjölbátumn
Kaup á þremur nýjum kajökum, leiðbeinendanámskeið

Tillaga til fjáröflunnar:
1) Fá Kópavogsbæ til þess að styrkja okkur um í tengslum við þjálfara/landvörð
2) Bjóða upp á útivistarhópa í gegnum UMSK (eldri borgarar)

Samtals 2020
1.300
800
250
300
-1.750
-1.000
-350
-450

