Referat af Klubaften/Årsmøde 15/11 2012
Jesper bød velkommen med kaffe/te og slik :)
11 medlemmer var mødt.
Leif blev valgt til ordstyrer
Tommy referant
Foreløbig årskalender 2013 blev gået hurtig igennem og flg. Noteret
Man 31/12 2012 Nytårs tur ved Jesper Dyrnæs/retur Champagne og Cigar
Marts måned bemærk årsmødet er en Onsdag
30 Marts ændres til 6 april grundet påsken
August måned er Sveriges turen fra fredag til søndag
Revideret Årskalender bliver rundsendt senere.
Ny turleder koordinator blev taget op da Lars D ikke ønskede genvalg. Det blev besluttet at lave en
turleder liste for hele sæsonen ,det vil give en tur pr. EPP2 medlem , som så kan byttes indbyrdes
dvs. man er ansvarlig for at dagen har en turleder, men som ikke behøver at en´selv.
Udsendelse Jesper.
Jesper og Leif vil desuden lave et oplæg som skal beskrive turleder opgaven.
Vinter roning blev foreslået i stil med efterårsturene dvs. har man en ide eller blot lyst til at sejle
lokalt så send en mail rund eller brug Facebook. Det kan være dagen før der inviteres da vejret
måske ellers kan drille hvis det er langtids planing.
Klub arrangementer i 2013 ud over de noterede
Ny Københavner tur ,hvis Carsten M ville være så venlig ;)
Klub til Klub arrangementer ala vis dit lokale vand eller lignende Per W vil tage kontakt til
Frederiksværk.
Vinsmagning foreslået aktion Niels
Svømning ved Leif
Danseaften ved Per H og Niels
Andre temaer og ideer er velkomne.
Der blev diskuteret om medlemsskabet af Dansk Kano og Kajak forbund vs. DGI uden at nogen
kendte til fordelene eller ulemperne Niels Ulrik kunne muligvis gøre os klogere og kommer med
noget desangående.
Kajakudvalget for det kommende år blev genvalgt og består af
Leif Karsten Peter og Jesper. Tak for det :)
Øvrige udvalg blev diskuteret
Festudvalget blev supleret med en mand nemlig Lars K
Lars K sender desuden varsel ud når Pontonen skal på land
”Kajakhotel” udvalget skal til møde med Sejlklubben og Bådlauget den 7 januar Peter Ove og
Tommy
Turudvalget kommer med evt. nye datoer til ture i løbet af sæsonen
Uddannelse Niels Ulrik

Dialog med de ”nye” medlemmer angående EPP2 træning tager Erik og Peter sig af.
Erik er desuden positiv indstillet for at uddanne sig til Instruktør
Svømmehal med kajak står Ida stadig for og Vibeke arbejder stadig med Slangerup som en
mulighed men det lød til at være meget tidligt ( før 5 8-D )
Mødet blev afsluttet i god ro og orden.

Mvh. Tommy

