Referat af kajakmøde afholdt den 23.okt 2008
Deltagere: Per, Niels, Ida, Trine, Carsten og Bjørn.
Punkt 1.
Hvordan anvender vi vores legatpenge?
Der var enighed om, at vi skulle bede fonden, om at pengene kunne bruges til tre kajakker, med tre
pagajer, tre dækner og eventuelt tre låse. Det betyder, at vi skal redegøre for, at vi ikke længere har
brug for et stativ, da de nuværende dækker vores behov, som situationen er nu.
Det blev besluttet, at Bjørn taler med Malik for at få ham til at udarbejde et tilbud. Efterfølgende
kontakter Bjørn AP. Møller for at få pengene udbetalt.
Punkt 2
Vinterroning.
De vedtagne regler for vinterroning blev gennemgået. Der blev lagt særligt vægt på, at turlederen ud
over at planlægge ruten inden for de givne rammer, arrangere hvem der ror bagerst, og hvem der ror
forrest, samt sørger for at alle ror sammen i par. Det er under vinterroning ikke muligt at vende om
alene, eller starte efter feltet er roet hjemmefra. Kun roere der er godkendt til vinterroning kan ro
med, hvilket betyder at vi ikke kan medtage nye medlemmer, med mindre de er godkendt i anden
klub. Det er stadigvæk god service, hvis turlederen inden den aktuelle rodag rundsender en mail
med forventet rute og sluttidspunkt.
Punkt 3
Samarbejdet med bestyrelsen for JSK.
Vi diskuterede vores aktuelle status som en afdeling af JSK. Der var enighed om, at det var en
fordel, at vi slap for en administration som vi ikke nødvendigvis har interesse i, hvis et samarbejde
fungerede. Der har dog været mange tilfælde, hvor det har været vanskeligt at få svar fra
bestyrelsen, og hvor allerede trufne beslutninger ikke føres ud i livet. Vi diskuterede derfor andre
muligheder. Vi kunne lave vores helt egen klub og være medlem af havnen, eller vi kunne bede om
støre selvstændighed inden for JSK for bedre at kunne handle til klubbens bedste. Vi endte med at
beslutte os for foreløbig at blive i den nuværende konstellation, i håb om at det kan lade sig gøre at
være aktive på et fornuftigt plan under JSK.
Punkt 4
Logbøger
Det blev besluttet at alle roere på den ene eller anden måde skal føre logbog fra begyndelsen af det
nye år. Der findes ikke umiddelbart en smart form på nettet som vi har kendskab til, men det var et
tydeligt ønske, at alle skal kunne taste deres egne ture ind, samt at vi skal kunne se hinandens roede
distancer. Bjørn kontakter web-master for JSK for at høre, om han kender nogen brugbare modeller.
Punkt 5
Beretning til generalforsamlingen.
Bjørn læste et udkast op. Der var almindelig tilfredshed med dette.
Punkt 6
Medlemskab af DKF.
Per havde spurgt til økonomien i at være medlem af DKF, da han på vandet havde hørt, at DKF bl.a.
tog en ublu pris for udstedelse af certifikater. Bjørn fortalte at JSK i år havde betalt 1000,- for
medlemskab af DKF samt at det kostede 50,- at få udstedt et certifikat på en EPP 2 roer, der er det
niveau, vi stiler mod, at alle roere får.
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