Referat fra kajakmøde den 10. marts 2010
1. Leif blev valgt som ordstyrer.
a. Lars ønskede tilføjet et yderligere punkt til dagsordenen: Ture
b. Leif takkede Ida for at hun havde arrangeret tid til os i svømmehallen,
hvilket mange havde haft store glæde af.
2. Anne Grethe referent
3. Status 2009 for klubben: Peter fortæller at det har været et godt år og mange
har gennemført EPP2. Flydebro er opsat i løbet af året. Der er 34 roere i
klubben. Der er enkelte, som endnu ikke har betalt kontingent. Med Bjørn som
instruktør i foråret bestod en stor del af roerne EPP2. Niels Ulrik har taget flere
kursus og kunne derfor også som instruktør i efteråret gennemføre et
kajakkursus, således at endnu flere bestod EPP2.
4. Peter deltog i sejlklubbens generalforsamling. Kajakklubbens økonomi er kr.
25.000,00 + kr. 5.000,00 til anskaffelser af materiel og vedligeholdelse.
Herudover er der også penge til uddannelse af yderligere en instruktør.
Klubben får tilskud hos kommunen, som yder 75 % af kursusudgiften. Peter
oplyste endvidere at der kan tegnes forsikring på en kajak, men at dette er
meget dyrt. Bjørn har haft et fantastisk år og har bl.a. deltaget i Esrum rundt,
hvor han fik en meget fin placering. Tillykke med det Bjørn.
5. Niels Ulrik kunne ikke deltage i kajakmødet, men oplyser, at han snarest vil
fremkomme med uddannelsesplan for foråret. Det blev drøftet, hvorvidt det
ikke var en god ide, hvis vi kunne få en yderligere instruktør, således de kunne
deles om opgaven. AGS kontaktede Morten, som tidligere havde givet udtryk
for, at han ville være interesseret i at påtage sig opgaven under forudsætning
af, at han kunne bestå uddannelsesforløbet for at blive instruktør. Morten
tilsluttede sig telefonisk og vil drøfte dette med DGI og Niels Ulrik. Peter har
senere talt med Morten. Han flytter til Stenløse og overvejer at flytte kajakklub
og er derfor usikker som instruktør. AGS gav udtryk for, at det ville være en
god ide at nybegyndere kom med som føl til en som havde god erfaring,
således at vedkommende kunne være den nye kajakroer behjælpelig i starten.
Flere tilkendegav at dette var en god ide.
6. Leif, Anders og Annegrethe har holdt et møde for at drøfte, hvorvidt det ville
være muligt at opføre et depot/garage til bådudstyr og kajakker og Anders har
udarbejdet en flot tegning, hvor et depot/garage evt. kan opføres sammen med
sejlklubben. Leif arrangerer et møde med Sejlklubben, hvor udvalget kan
drøfte ovennævnte, idet det i sidste ende er de aftaler, som opnås med
sejlklubben og Kignæs Mole vi skal rette os efter.
7. Vi drøftede længe, hvorvidt der skulle købes flere nybegynderkajakker i
klubben for beløbet kr. 25.000,00 eller hvorvidt man skulle købe en enkelt eller
to rigtig gode kajakker, så ”legebehovet” blev opfyldt. Der blev drøftet, hvor

mange roere der er uden kajak og hvad vi kan forvente af tilgang i det nye år.
Køber de fleste ikke en kajak efter et stykke, så de har deres egen? Hvad er det
for en klub vi ønsker? Skal det kun være for nybegyndere? Hvad ønsker
klubbens medlemmer? Der blev nedsæt en købsgruppe, som består af Lars og
Carsten. De undersøger muligheden for at købe en eller to gode kajakker.
Samtidig drøftede vi, hvorvidt vi ikke allerede nu skulle nedsætte et
fondsudvalg, som kunne begynde at søge penge til yderligere køb af kajakker.
Per W. har tidligere gjort et stort stykke arbejde i den forbindelse og vi måtte
gerne få hans materiale, således at vi kunne se, hvorledes man griber dette an.
Tine og Jesper meldte sig til at søge fonde om penge. Må heldet være med dem
☺
8. Peter oplyser at vi har fået 4 nye medlemmer, men der kommer nok flere til
foråret. Peter gav udtryk for, at det er en fredelig organisk vækst. Vi skal nok
ikke forcere yderligere før klubben er blevet mere etableret med diverse
faciliteter og instruktører.
9. Leif har endelig fået logbogen færdig og vi fik en instruktion i den. Puha håber
det er lettere end det lyder. Vi takker Leif for hans store arbejde og glæder os
til at se den i brug.
10.Hjemmesiden. Leif efterlyser nogle historie til hjemmesiden. Susanne havde
sendt sit indlæg, men det er åbenbart bortkommet i fibernettets rejse til Leif.
Hun sender det igen. Hvem ville ellers sende noget?
11.Peter fik mandat til at fortsætte som kajakafdelingens repræsentant i
sejlklubbens bestyrelse.
12.Lars foreslår at vi ror ture med Malik Flokken, dog mener han vi skal til selv at
komme i gang med vores ture lørdage kl. 10.30. Peter gjorde opmærksom på,
at vi skal overholde vinterroerreglerne, som siger at en ikke frigiven roer ikke
må ro i vinterperioden. Det blev besluttet at ændre vinterreglerne, så vi
fremover har faste datoer i stedet for den nuværende regel med
vandtemperatur. Vinterreglerne er fremover i kraft i perioden 1. november –
1.april. Derfor kan alle deltage fra lørdag, den 3. april 2010 kl. 10.30. For Lars
er det vigtigt at sige, at alle frigivne kan være turledere. Turlederens opgave er
at tænke, hvor turen går hen. Herefter er det op til deltagerne at sørge for,
at ikke-frigivne ror sammen med frigivne, og at vi sørger for ikke at glemme
nogen undervejs. Det er altså ikke farligt at melde sig som turleder. Per
opdaterer reglerne på hjemmesiden.
13.evt.
a. Carsten oplyser, at vores materiel ligger hulter til pulter i containeren,
men at han nok skal få det på plads inden vi starter.
b. Carsten har ligeledes to kajakker liggende derhjemme, som også er på
plads inden sæsonen starter.

c. Næste møde er torsdag den 6. maj. Vi ror kl. 18 og holder møde
bagefter. Indholdet er en opdatering af, hvad der er sket af nyt, hvad der
er besluttet i klub og mole, præsentation af vores nye medlemmer,
sommerture mm.
AGS

