Søsportens Hus: Tillykke til Silkeborg
Af Peter Nyegaard Jensen
Efter manges årelange ihærdige indsats, kunne vi lørdag glæde os over indvielsen af Søsportens Hus.
Med robaner på Silkeborg Langsø, nye tidssvarende startanlæg, forskønnelsen af Sølystparken og nu et fuldt
udbygget Søsportens Hus er missionen fuldført.
I fantastiske rammer kunne Silkeborg Kajakklub og Dansk Kano og Kajak Forbund i weekenden invitere til
Nordiske Ungdomsmesterskaber på hjemmebane.
Vi har kun eet lille hængeparti, for selvfølgelig skal ro- og kajakklubbernes dygtige unge roere også kunne
bruge de nye faciliteter og robanerne til træning. Selvfølgelig skal kommunen give den ønskede tilladelse, til
lidt længere årlig brug af robanerne, som beboere på Sølystvej indledningsvis har modsat sig.
Robanerne, Søsportens Hus og forskønnelsen af Sølystparken er resultat af et bemærkelsesværdigt
samarbejder mellem mange interessenter.
I mine mange år i bestyrelsen og som formand i kajakklubben, søgte vi aktivt disse samarbejder. Tilgangen til
samarbejde var nærmest "kammeratlig".
Det er min erfaring, at resultater i foreningsregi kræver vedholdenhed og tålmodighed, men også et solidt
netværk. Et netværk, der er bygget på gensidig tillid og respekt. Ingredienser, der er nødvendige for at kunne
gennemføre et stort projekt med byggeri af Søsportens Hus og anlæg af Sølystpark. men også for
sommermånedernes brug af robanerne til træning.
For knap 10 år siden tog Claus Byskov og jeg, på vegne af Kajakklubben, initiativ til de første møder med andre
potentielle brugere af Søsportens Hus, arkitekter og beboere på Sølystvej. Dengang var det med samarbejde
og gensidig glæde ved projektet for øje.
Før ferien blev jeg inviteret til møde med grundejerforeningen på Sølystvej. Et rigtig godt møde. Gennemført i
en afslappet og positiv atmosfære. Jeg noterede, at man konstruktivt kvitterede for Søsportens Hus og den
forskønnelse af Sølystparken, som nu også tillader en lang række af beboernes andre aktiviteter i parken.
Jeg vil fortsat gøre mit til, at mine kajakvenner søger dialogens vej med grundejerforeningen på Sølystvej.
Sølystparken alt inklusiv er et stort aktiv for ro- og kajakklubberne, og selvfølgelig skal områdets beboere også
have deres del i aktivet.
Med den tilgang, er jeg sikker på, at også den nye generation af foreningsledere dygtigt, i ro og fordragelighed,
vil komme overens med grundejerforeningen om øget brug af robanerne til træning.
Tillykke med Søsportens Hus til mine venner i kajak- og roklubberne, på Sølystvej og i Silkeborg generelt.
Nu glæder vi os til rigtigt mange spændende ro- og kajakstævner i Sølystparken og det væsentlige bidrag til
vores fælles fortælling om Outdoor Silkeborg.

