Referat af kajakmøde afholdt den 14. august
Punkt 1
Referat af møde med DKF
JSK er i gang med at ansøge om medlemskab af DKF. Bestyrelsen har haft besøg af en
breddekonsulent, der redegjorde for medlemsskabet. For os betyder det, at vi i fremtiden skal prøve
at uddanne vores roere til frigivelse efter retningslinjerne i EPP2 (vedhæftet som fil). Vi skal til det
formål enten have en godkendt instruktør i klubben, der er godkendt til niveau 2, eller forbundet vil
være behjælpelige med at afholde en frigivelses i vores område, efter at vi selv har foretaget
undervisning/træning. Der arbejdes pt på at Bjørn får en gammel uddannelse meritgodkendt.
Punkt 2
Referat af bestyrelsesmøde i JSK. Bjørn refererede kajakrelevante ting fra sidste møde.
Flydebro: Broen er bevilliget, en model er blevet valgt, og på nuværende tidspunkt mangler
kun indkøb. Der blev spurgt til broens placering, der på bestyrelsesmødet har været for
enden af nordmolen – altså udvendigt på havnebassinet. Flere roere påpegede det
hensigtsmæssige i, at broen kom indvendigt i bassinet. Det ville lette brugen af broen under
kraftig vind, samt beskytte broen bedre mod netop samme vind. Bjørn går videre med
forslaget til bestyrelsen.
Johs. fra bestyrelsen dukkede op og inviterede alle roere til præmiefest den 4. oktober.
Arrangørerne har brug for gode/sjove/fantastiske historier fra aktiviteterne i de enkelte
afdelinger. Ligger en roer inde med en sådan historie, må den meget gerne mailes til
formanden eller Bjørn.

Familedag: Familedagen i JSK er totalt aflyst.
For fulde Sejl. Kajakafdelingen fra JSK deltager. Kirsten er fortsat tovholder, og vi ser
gerne, at så mange som muligt deltager, men giv en sikker tilmelding til Kirsten, da hun
koordinere vores optræden. Kirsten er løbende i kontakt med FFF, og vi har fået tid fra kl 11
til 12 den 23.8. Vi optræder på vandet og er blevet tildelt en mikrofon til præsentation af
programmet. Frederikssund roklub deltager sammen med os i deres kajakker. Det blev aftalt
at de deltagende kajakker planlægger programmet for deres optræden torsdag den 21. efter
endt roning. Denne dag er Lars tovholder og vil måske bruge roaftenen til aktiviteter, der
kan fremvises.
Klubkajakker: Peter har fået tilbudt, at klubben uden modkrav kan låne 5 kajakker med
skørt, pagaj og vest. Bestyrelsen har godkendt låneaftalen og vil tegne ansvarsforsikring på
kajakkerne. Der var på mødet enighed om, at kajakkerne kan bruges til vores planlagte
roaftener, samt når vi har andre planlagte arrangementer i klubben. Der er altså ikke
mulighed for, at medlemmer frit uden for disse arrangementer kan bruge kajakkerne. Når vi
engang får lavet et uddannelsesforløb, kan denne debat tages op igen.
Medlemskab: På nuværende tidspunkt har klubben 7 betalende medlemmer. Kirsten Brandt,
Kjeld Riis Petersen, Lars Dalsgaard, Martin Rosengren, Niels Ulrik Barnkob, Per Wehnert
og Bjørn Amundsen. Vi har indtil nu, i et forsøg på at få gang i klubben, betragtet det første
halve år som prøvetid. Prøvetiden er ovre nu, og folk bedes melde sig ind, hvis de fortsat vil
være en del af kajakaktiviteterne. På klubbens hjemmeside er det muligt at bestille
medlemskab. På vores liste har vi 23 navne, og det ville være dejligt for vores fremtidige
arbejde og vores muligheder i JSK, hvis størstedelen af disse melde sig ind.

Punkt 3

Aktiviteter resten af sæsonen. Vi havde en debat omkring hvorvidt vi skulle satse på flere åbne
arrangementer for at få flere nye interesserede til, eller om vi nu skulle bruge kræfter på at lave
gode, spændende og hyggelige arrangementer for de allerede aktive for at fastholde disse. Vi vil i
det kommende halvår fokusere på at gøre det godt for de allerede aktive og overvejde en række
forskellige aktiviteter ud over torsdagsroningen.
Bjørn foreslog at vi den 24. 8. tager samlet til Amager Strand og ser DM i teknik (se vedhæftede
fil). Vi kan medbringe madpakker, kajakker, ro tur, lave øvelser mm. Tilmelding hos Bjørn.
Vi vedtog at vores roning den 4.9. flyttes til Fr.værk, hvor der er et, vis dit rovand arrangement. (Gå
ind på http://www.frv-roklub.dk/ ) Vi skal være klar på vandet kl.17.45 - Tilmelding hos Bjørn.
Bjørn foreslog at man kunne deltage i 10 km. Kaproning for havkajak i Vallensbæk havn den 13.9.
Interessen herfor var begrænset.
Martin foreslog at vi til vinter lejede os ind i en svømmehal for at øve. Han undersøger
mulighederne.
Kirsten efterlyste, at vi lavede en mere målrettet træning i tekniske færdigheder. Vi var enige om, at
vi skal den vej, når vi alle skal uddannes efter EPP-standarder. Vi valgte dog at udskyde den mere
systematiske træning til begyndelsen af næste sæson.
Peter ytrede ønske om tur med teltovernatning. Mange nikkede positivt, men havde svært ved lige
at overskue det. Referenten tror, Peter har brug for mere solide tilkendegivelser, hvis han skal sætte
sådan en tur i værk.
Vi talte om, at torsdagsroningen ikke altid behøvede at udgå fra Kignæs Mole. Vi lod det for resten
af denne sæson være op til tovholderne de pågældende torsdage evt. at fastsætte andre startsteder.
Der skal i givet fald gives besked i god tid.
Torsdagsroningen fortsætter 5 torsdage mere. Efter roningen den 18.9 holder vi et nyt møde, for at
vurdere, om mørket gør at vi evt. skal flytte til weekender. Både den 11.9 og den 18.9 er
starttidspunktet flyttet til kl. 18. Vi præciserede samtidig, at når vi har et starttidspunkt, forventes
det, at deltagerne er klar på vandet det pågældende tidspunkt.
Den 21. 8. er Lars Tovholder
Den 28.8. er Per Tovholder
Den 4.9 tager vi til Fr.værk
Den 11.9. er Niels tovholderne
Den 18.9 er Bjørn Tovholder. (Husk møde bagefter)
Vi talte meget om, at bruge nettet spontant, således - at når et medlem fik lyst til at ro en tur uden
for vores planlagte program, kunne det være en god ide at annoncere det på nettet for at samle andre
interesserede fra klubben.
EVT
Per redegjorde for den aktuelle status omkring fondssøgning. Han har skaffet professionel
tekstforfatter til ansøgningerne. Han stiler højt, og vi søger trailer, kajakker udstyr mm. Arbejdet vil
blive intensiveret her i efteråret.

