Referat af mødet i klubhuset torsdag den 29.maj
Arrangementet den 7.
Trine har via mail meddelt at hun kommer på havnen fra 10 til 13. Kim Andersen har også via mail
meddelt at han vil prøve at komme. Ida og Per har begge givet sikkert tilsag om at dække dagen.
Vi mødes kl. 9 for at briefe hinanden og gøre klar til start kl. 10.
Kajakanskaffelser
Per meddelte at han og Carsten i nærmeste fremtid sætter sig sammen for at undersøge
mulighederne for at søge fonde. Peter havde fået et tilbud om at klubben kunne modtage fire
kajakker gratis, hvis den hidtidige ejer fortsat kunne bruge dem bl.a. til fodboldarrangementer.
Bjørn havde på forhånd talt med JSK's bestyrrelse om tilbuddet. Her var holdningen at det kan blive
noget rod, hvis ikke medlemmer kan have aktiviteter og materiale på havnen, og at vi hellere skulle
købe kajakkerne, hvis det var muligt. Peter taler derfor videre med tilbudsgiveren.
Familiedagen den 16.august
JSK holder familiedag den 16. august, hvor medlemmer og gæster kan besøge havnen – se og
opleve aktiviteter. Kajakafdelingen skal selvfølgelig også repræsenteres. Vi blev enige om, at
Bjørn er tovholder, og vi vil prøve at lave et åbent hus arrangement i stil med det vi laver den 7.
juni.
For fulde Sejl i Frederikssund den 22. og 23. august
Vi er blevet inviteret til at deltage i arrangementet. Der vil være flest deltagere lørdag formiddag,
hvorfor det kunne være en ide at målrette vores aktivitet dette tidspunkt. Vi kan vælge via reklamer,
at gøre opmærksom på vores afdeling, eller måske med et par aktive roere i havnebassinet. Vi
kommer selv med ideen. Kirsten er tovholder og giver Bjørn en tilbagemelding inden den 30. juni,
hvor Bjørn skal melde tilbage til bestyrelsen.
EVT.
Bjørn redegjorde kort for, at vi på sigt skulle arbejde hen i mod, at afdelingens roere opnår status af
Havkajakroer efter de gældende standarder fastsat af havkajakroerne og DKF.

