Referat september 2008
Til stede: Trine, Peter, Per, Niels Ulrik, Lars, Kirsten, Ida, Carsten og Bjørn
Punkt 1: Status siden sidst.
Bjørn redegjorde for at vi nu er 15 indmeldte medlemmer. En opdateret medlemsliste med tilføjede
persondata udsendes snarest.
Vi har deltaget i Frederikssund for Fulde Sejl, og vi har været på besøg til Vis dit Rovand i
Frederiksværk. Begge arrangementer var gode positive oplevelser.
Vores torsdagsroning har fungeret upåklageligt, ikke en eneste torsdag er glippet, og vi er i
gennemsnit 6-7 kajakker på vandet hver torsdag.
Bjørn bemærkede, at sæsonen havde været præget af lærelystne roere. Og selvom der ikke har været
nogen koordineret undervisning, er mange blevet teknisk bedre roere i den forløbne sommersæson.
Per fortalte, at han og Carsten nu havde afsendt ansøgninger til en række fonde, for at skaffe
klubben midler til bl.a. egne klubkajakker.

Punkt 2: Hvordan vil vi administrere retningslinjer for roning i klubregi, som kræves af
kajakklubber.
Dilemmaet stod mellem en meget stram overholdelse af frigivelsesproceduren på den ene side - og
på den anden - det faktum, at mange af os ror meget alene samt i andre sammenhænge, og derfor
ville blive stærkt begrænsede i vores udfoldelsesmuligheder, hvis roning uden formel frigivelse
skulle praktiseres fra nu af.
Der var bred enighed om ikke at skræmme aktive medlemmer væk med formelle krav på
nuværende tidspunkt. Vi vil arbejde hen imod at alle i løbet af næste sæson opnår niveau EPP2. Vi
fastholder samtidig, at klubkajakkerne kun bruges i fællesroningssammenhænge, og at
prøvemedlemmer kun kommer med på ture i følgeskab med erfarne roere.
Punktet vil blive taget op igen efter næste sæson, hvor klubben er kommet videre, og de aktive har
haft mulighed for at deltage i et frigivelsesforløb.
Punkt 3: Hvordan ror vi videre for resten af sæsonen og til vinter?
Der var enighed om, at mørket forhindrer fortsat torsdagsroning. Da der samtidig var opbakning til
roning hen over vinteren, ror vi derfor fra nu af hver lørdag, hvor man skal ligge klar på vandet kl.
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10 . Første lørdag bliver den 27.sep. Bjørns forslag til sikkerhed ved vinterroning blev gennemgået
og vedtaget. Det blev samtidig vedtaget, at reglerne for vinterroning gælder, så snart temperaturen i
o

vandet er under 10 . Bjørn rundsender mail, når dette indtræffer.
Det er den aktuelle turledes opgave, at planlægge en rute, der lever op til vinterroningskravene.
Det blev vedtaget, at Peter er turleder den 27.9, Niels den 4.10 og Per den 11.10. Bjørn udsender
skema for de følgende lørdage.
Vinterroningskravene bliver lagt på hjemmesiden. Fra klubben lever følgende roere på nuværende
tidspunkt op til kravene: Trine, Peter, Per, Niels Ulrik, Martin, Lars, Ida, Erik, Carsten, Morten,
Carina og Bjørn.
Punkt 4: Skal vi have julefrokost eller andre sociale arrangementer i vintersæsonen.
Peter opfordrede til, at så mange roere som mulig møder op til præmiefesten den 1. nov. Der var
opbakning til en julefrokost. Vi blev enige om, at datoen skulle være den 10. januar. Ida, Trine og
Kirsten har meldt sig som tovholdere på arrangementet og vil på rette tidspunkt tage de nødvendige
skridt til at igangsætte det.
Punkt 5: Status på lån af svømmehal.
Ida havde indhentet tilbud fra en række svømmehaller, der tillod optræden med kajak. Priserne lå

fra 600,- til 1300 per time. Der var bred opbakning til, at vi i første omgang prøver at søsætte en
svømmehalssession. Den skal forsøges placeret i november, og vi ønsker en varighed på 2 timer.
Bjørn vil høre bestyrelsen, om den giver tilskud til et sådant arrangement, og han undersøger
ligeledes muligheden for at leje sig ind hos DHL. Ida ville arbejde videre med søværnets
eksercerskole i Auderød. Der var blandt de fremmødte en accept af egenbetaling, såfremt vi ikke får
tilskud eller delvist tilskud.
Punkt 6: Kort snak om hvordan uddannelsesforløbene skal være i den kommende sæson.
Bjørns forslag blev fremlagt. Der var opbakning til udformningen med en tilføjelse under
svømning. De som ikke svømmer sejlrenden, skal på anden måde kunne redegøre for at have
tilbagelagt 600m uden stop. Eventuelt via diplom fra svømmehal.
Der var på mødet enighed om, at de 7 træningspas skulle afvikles således, at en prøve til EPP2 kan
afholdes inden sommerferien.
Carsten ville undersøge, om det er muligt, at vi får en fælles logbog på nettet, da de aktive roere fra
næste sæson på den ene eller anden måde skal føre logbog. I første omgang for at kunne
dokumentere den tilbagelagte roning.
Bjørns plan for kajakuddannelse vil blive lagt på hjemmesiden.
7: Evt.
Per fremlagde en ny plan for, hvordan vi ville kunne arrangere en bro til isætning og optagning af
kajakkerne. Per vil arbejde videre på sin plan, samtidig med at vi fortsat afventer den allerede
bevilligede bro fra bestyrelsen.

