Referat af kajakmøde 18. juni 2009.
Deltagere: Niels Ulrik, Bjørn, Trine, Ida, Martin, Carsten, Lars, Hans, Annegrethe, Susanne, Uffe,
Ingrid, Leif, Jesper, Bjarne, Erik, Jytte, Peter (referent)
1. Orientering
a. Regler for brug af klubhus: Brug af bad koster 10 kr. efter reglerne. Det har været drøftet på
sidste bestyrelsesmøde og bestyrelsen vil prøve at forhandle med ”havnen” om en ændret aftale, så
det fremover bliver gratis i forbindelse med klubaktiviteter. Men indtil videre skal der betales.
b. Nummer på kajakker: Alle der har kajakker liggende på stativerne – også dem, der kun har dem
liggende periodevist eller kortvarigt – skal anskaffe numre hus Thorvald (havnefogeden).
c. Flydebro: Det har vist sig, at placering ikke er helt optimal. Martin og Peter taler med Kim
(formanden) om ændret placering samt placering af adgangsrampe.
d. Kørsel på havnen: Tilsyneladende er der en oplevelse af, at der er en del bilkørsel på molearealet.
Det opfordres til, at bilkørsel begrænses og arealet aldrig anvendes til længerevarende parkering.
2. Brug af klubkajakker mv.
a: Hvilke regler gælder for lån af kajakker (ro-reglerne er ikke helt tydelige for så vidt angår ikkefrigivnes ret til at låne kajakker)?:
Spørgsmålet blev drøftet og Peters forslag til regler blev besluttet: Frigivne roere har adgang til at
låne en klubkajak til brug i henhold til roreglerne. Alle ikke-frigivne roere har adgang til at låne
kajakker, når de er i følge med en frigivet roer. To ikke-frigivne roere, der følger EPP2 forløbet, har
adgang til at låne kajakker til sejlads i det område, der er betegnes som bassinet i roreglerne. To
øvrige ikke frigivne roere kan konkret godkendes til lån af kajakker i bassinet, hvis de har
gennemført kæntrings- og entringsøvelser (makkerredning) og i øvrigt vurderes at besidde en vis
fortrolighed med kajakken. Godkendelsen forestås af det medlem, der har stået for kæntrings- og
entringsøvelse og anføres på medlemslisten.
b: Hvordan håndterer vi nøglerne?:
Vi kopierer nøgler i et omfang, så flere har adgang til kajakkerne (kan formentlig kun ske i et
relativt beskedent omfang, da det også indebærer adgang til container). Et antal nøgler alene til
kajakkerne kopieres også, men brug af disse indebærer, at man selv medbringer pagaj og skørt mv.
Peter kopierer og taler med Thorvald om det praktiske, herunder hvem der registrerer nøgleudlån.
c: Booking af kajakker:
Jytte forslog brug af net-løsning. Jytte kontakter Peter og sammen vurderer de potentialet i den
løsning.

3. Tilmelding til igangværende uddannelse
Bjørn redegjorde for forløbet omkring tilmeldingen til den igangværende uddannelse og påpegede
nogle utilfredsstillende episoder omkring dette. Problemstillingen blev drøftet, herunder hvordan
det håndteres, når enkelte medlemmer pga. arbejde eller andet forhindres i tilstrækkeligt fremmøde.

Procedurer og vilkår for deltagelse fastholdes, som anført i det oprindelige oplæg, men det skal
undersøges, hvorvidt der er behov for yderligere opsamlingsforløb.
4. Kajakuddannelse i efteråret
Det blev konstateret, at der mindst er omkring 5 potentielle deltagere i et efterårsforløb. Det blev
aftalt, at Bjørn og Niels Ulrik udarbejder forslag til forløb i efteråret, der kan præsenteres på møde i
august måned.
5. Investeringer
Punktet udsat
6. Oprydning på hjemmesiden
Bjørn bad bl.a. om, at han ikke længere figurerer som kontaktperson. Det blev aftalt, at Peter
kommer på som kontaktperson, men at der findes en konstruktion, hvor Bjørn fortsat står som
kontaktperson i relation til uddannelsesforløbet.
7. Klubaktiviteter
Punktet udsat, men drøftet senere på aftenen efter sejlklub. Generel opfordring til, at flere melder
sig som turledere og alle kan tage initiativer til særlige ture, fx hvor kajakkerne transporteres på bil
til et andet farvand. Rundt om Orø og ture på åerne i området blev nævnt.

