Referat af kajakmøde 20. august 2009
Til stede: Bjarne, Jesper, Anders, Inger, Leif, Ingrid, Uffe, Susanne, Anne Grethe, Hans Erik, Trine,
Peter (ref), Per, Niels Ulrik, Martin, Ida, Erik, Carsten, Bjørn

1. Oplæg om EPP2 forløb i efteråret v/ Niels Ulrik og Bjørn:
Mundtligt oplæg jf. senere oplæg på hjemmesiden om EPP2 forløb i efteråret. Det var en klar
betingelse fra instruktørerne, at der kun kunne være 10 deltagere på holdet. Derfor en opfordring til,
at alle der tilmelder sig nøje overvejer om de faktisk har mulighed for at gennemføre, herunder kan
på de pågældende dage. Tilmelding sker til Peter og adgang til forløbet sker efter følgende
”rangorden”, hvis der er flere end 10, der melder sig:
a) Længst medlem
b) Aktiv i klubben
c) ”Først til mølle”
2. Brug af legatmidler
Klubben har stadig ca. 25.000 kr. fra legatmidler. Bestyrelsen havde godkendt en eventuel
anskaffelse af kajakker på op til ca. 29.000 kr. Der var stemning for at udsætte et eventuelt køb af
kajakker og i stedet undersøge mulighederne for at etablere bedre opbevaringsfaciliteter til
kajakkerne inden eventuelt yderligere kajakker anskaffes. Der blev nedsat en idégruppe bestående
af Anne Grethe, Leif og Anders, der skal undersøge mulighederne.
Forslag om at reservere midler til uddannelse af yderligere instruktører samt eventuel støtte fra
klubben til udvalgte kajakarrangementer blev foreslået henvist til drøftelse om budget 2010 på
generalforsamlingen.
3. Logbog
Bjørn havde talt med webmaster (Poul) om at anskaffe et program til håndtering af logbogen for det
kommende år, der giver mulighed for, at brugerne kan opdatere direkte. Kan formentlig anskaffes
for blot 500 kr. Afventer afklaring af alternative muligheder (Bjørn).
4. Hjemmeside
Opdatering af hjemmesiden blev fremsat som ønske og Leif meldte sig som koordinator og
kontaktperson til webmaster.
5. Eventuelt
Der planlægges med afslutningsfest for sæsonen 3. oktober 2009. Bestyrelsen har inviteret
medlemmer fra kajakafdelingen til at sætte deres præg på arrangementet. Trine, Ida og Susanne
meldte sig til festudvalg.
Carsten, der har meldt sig som materiel-ansvarlig, opfordrede til at give besked, hvis der var fejl
ved kajakker mv. Finnerne på begge Corsair-kajakker blev øjeblikkeligt fejlmeldt.
Nøglesituationen blev diskuteret. Det er utilfredsstillende, at alle ikke har adgang til grej i
containeren. Det blev aftalt, at nøgler til kajakker kan kopieres (registreres hos Peter), men at nøgler
til container ikke kopieres før bestyrelsen har været forelagt problemet.

