Referat af kajakmøde 2. april 2009.
Deltagere: Niels Ulrik, Bjørn, Trine, Ida, Martin, Peter (referent)
1. Orientering
Der er kommet 6 nye medlemmer ind i klubben. Det betyder, at der er opstået behov for at oplyse
eventuelt kommende medlemmer om, at vi ikke kan garantere adgang til en kajak i forbindelse
kursus og ture.
Kajakker er indkøbt og dokumentation for køb er sendt til legatgiverne med henblik på udbetaling
af de lovede beløb til klubben. Disse er endnu ikke modtaget og legat fra Tuborgfondet kommer
først til udbetaling, når fondet har haft lejlighed til at besøge klubben, hvilket formentlig vil ske 30.
april til første kursusaften. Her vil der også blive forsøgt pressedækning.
2. Uddannelsesforløb (EPP2)
Bjørns oplæg blev drøftet og det blev besluttet at iværksætte forløbet som planlagt. Første
kursusaften er torsdag d. 30. april 2009. Bjørn tager kontakt til nye medlemmer inden dette
tidspunkt for at øve nogle grundlæggende færdigheder inden første kursusaften. Der optages ikke
deltagere på kursusforløbet efter 30. april.
3. Sæsonopstart
Fra torsdag den 16. april 2009 starter vi op med torsdagssejladser. Mødetid kl. 18. Bemærk at vi har
bestræbt os på, at mødetidspunkter betyder ”klar på vandet”. Første gang tager vi den imidlertid nok
med ro for at nye medlemmer og nye kajakker kan finde hinanden.
Om lørdagen – eller eventuelt søndag – kan der planlægges ture efter konkret aftale. Vil typisk være
længere ture og i mange tilfælde med et andet mødested end Kignæs, hvilket giver mulighed for at
opleve nye steder.
Nye medlemmer, der kommer i løbet af sæsonen, skal, inden de tages med på ture, vise/øve nogle
grundlæggende færdigheder (kæntre, komme ud af kajakken, entre kajakken igen). Disse startdage
vil normalt blive arrangeret om lørdagen. Peter arrangerer dette.
4. Roregler
Per har udarbejdet forslag til roregler (udsendt til mødet). Reglerne blev vedtaget med følgende
ændringer:
•
•
•

I afsnittet ”Fuldt frigivet roer” ændres ”Tage 1 ikke frigivet roer…..” til ”Tage 2 ikke
frigivne roere…..”.
I afsnittet ”Dokumentation for beståede prøver” ændres teksten til ”Oversigt over
medlemmernes færdigheder (aflagte prøver) skal være tilgængelig for alle medlemmer på
hjemmeside, på medlemsliste eller lignende”.
Afsnittet ”Inddragelse af medlemskab” slettes.

Reglerne træder i kraft 2. april 2009 med følgende tilføjelser:
• Bjørn, Niels Ulrik og Mette er efter reglerne frigivne med mindst EPP2-bevis
• Carsten, Erik, Ida, Karsten, Lars, Martin, Per, Peter og Trine anses for frigivne indtil dato
for prøveaflæggelse til EPP2 – pt. planlagt til 12. september 2009.

5. Flydebro
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde givet kajakafdelingen mandat til anskaffelse af flydebro.
Martin, Peter og Kim (formand for sejlklubben) foretager opmåling med henblik på at aftale en
plads inden i havnen eller udenfor. Martin har påtaget sig at forestå indkøbet.
6. Kursusansøgning
Bjørn har anmodet ca. 2.750 kr. til deltagelse i EPP4 kursus. Kajakafdelingen støtter anmodningen
og har bedt bestyrelsen tage stilling til anmodningen på møde 6. april 2009.
7. Turleder
Niels Ulrik har påtaget sig opgaven som turleder-koordinator.

