Referat af kajakmøde i klubhuset 6.5.2010 fra kl. 20.45
Deltagere: Carsten, Ida, Lars (ref.), Niels Ulrik, Per, Peter, Trine, Susanne, Uffe, Ingrid, Leif, Inger,
Anders, Jesper, Bjarne, Jeanne, Vibeke og Johnny
Leif præsenterede kort klubbens struktur, de forskellige kontaktpersoner, og indkaldte derefter
punkter til dagsorden
1. Status v. Peter
2. EPP2-kursus v. Niels Ulrik
3. Kajakhotel
4. Kajakindkøb
5. Logbog
6. Hjemmeside
7. Ture
8. Malik
9. Sydfyn i eftersommeren
10. Evt.
1. Status v. Peter.
Vi har fået 5 nye medlemmer: Johnny, Vibeke, Jeanne, Anita og Nina, og 3 udmeldinger: Bjørn,
Carsten og Kirsten
Peter har lavet introtur med de nye.
Intet vigtigt nyt fra bestyrelsesmøde i sejlklubben.
Vi har ret til at få nøgle til klubhuset mod at erlægge et depositum på 100 kr.
Alle klubmedlemmer kan have kajakker liggende på stativerne, og kan nøjes med røde mærker.
Forslag om at vi afholder en sommerfest / familiedag
2. EPP2 v. Niels Ulrik
Der er tre kursusdage + en prøvedag: 8.5, 5.6, 12.6 og 19.6
Vi stiller krav om 100 km inden frigivelse, men det betyder ikke, at man ikke kan bestå EPP2’prøven. Selve ’frigivelsen’ finder først sted, når man via sin logbog har vist, at man har roet 100
km, hvorefter Niels Ulrik vil give besked til DKK.
Mulige deltagere i første runde er: Trine. Jesper og Bjarne. Anne Grete kan nøjes med at gå til
prøve og kan følge de punkter, hun ønsker og mangler. Der er plads til, at også de nye kan deltage i
forårets kursus. Der kommer evt. et efterårskursus i august-september.
Niels Ulrik opfordrer til, at en eller flere af de frigivne melder sig til et Instruktør 1-kursus, et
kursus der ikke afsluttes med prøve, men som er forudsætningen, hvis man vil gå instruktørvejen.
Har man deltaget i Instruktør 1, kan man være hjælpeinstruktør for Niels Ulrik ved de lokale kurser.
Ingen meldte sig umiddelbart, så der er stadig plads.
Bjørn var vores kontaktperson til DKK, men efter hans udmeldelse opfordredes Niels Ulrik til at
overtage hvervet, hvilket han accepterer.
3. Kajakhotel mm.
Der er et udbygningsudvalg bestående af Anders, Anne Grethe fra kajakklubben og 2 deltagere fra
sejlklubben.
Anders orienterede om vores, sejlklubbens og havnens planer for udbygning på havneområdet.
Vores ønske er mulighed for opbevaring af kajakker sikret mod vejrlig og tyveri. Hvis det kan
opfyldes, ønsker mange at have deres udstyr på havnen. Vores behov anslås til at være plads til 40-

50 kajakker, gerne placeret så tæt på klubhus og slæbested som muligt. Her er vores ønsker ikke
sammenfaldende med sejlklubbens, der er ganske tilfreds med jollerne i den yderste ende af
havneområdet.
Anders og Anne Grethe arbejder videre i udvalget med vores ønsker.
4. Kajakindkøb v. Carsten og Lars.
Spørgsmålet er, om vi skal satse på indkøb af gode ’standardkajakker’ til træningsbrug, indtil man
efterhånden selv anskaffer en, eller om vi skal indkøbe kajakker til spænding, inspiration og leg for
også de trænede. Generelt ønske om den sidste type, og Malik har netop en kulfiberkajak fra
mesterrulleren Maligiaq. Lars og Carsten undersøger og har frihed til at købe (Carsten og Lars har
efter mødet været hos Malik, men han mener, at Maligiaqs kajak er for speciel og krævende til
vores brug. Hvis vi gerne vil træne hastighed og ligevægt, foreslår han en turkajak. Der er derfor
indtil videre ikke foretaget spændende nyindkøb)
5. Logbog og reservation af kajakker.
Logbog v. Leif. Programmet er ikke udarbejdet til en kajak- men en roklub, hvorfor ikke alt
forekommer lige nødvendigt og logisk til vores brug
Gennemgang af instruktionsseddel, som er identisk med mailen fra Leif den 5.5.2010. Tag et print
af mailen, og følg den slavisk – så virker programmet. Leif indkalder forslag til forbedringer, som
(han og) programudvikleren vil indarbejde i skemaet.
Jesper foreslår fx brug af initialer som inddeling, og Lars ønsker mulighed for sletning af rosedler.
Jeg har vedhæftet mit eget lille regneark, som man kan bruge til dobbeltbogholderi, hvis man gerne
vil skrive mere om de enkelte ture, herunder vejrlig, deltagere og begivenheder.
Kajakreservation v. Leif og Peter.
(Vil man reservere en kajak eller melde sig som turleder, skal det ske via vores reservationssystem.
Der kan ikke ske via logbogen.)
Det er kun registrerede medlemmer, der kan reservere kajakker, så Peter sørger for en opdatering af
listen.
6. Hjemmeside v. Leif.
Send materiale til Leif på leif.iversen53@gmail.com , som sørger for at bringe det videre. De nye
medlemmer vil gerne læse beskrivelser, for at se hvad der sker i klubben, og hvad kajakroere
interesserer sig for.
Det vil være en god ide, hvis turberetninger indsættes under dette faneblad og ikke på den generelle
side om klubben.
7. Ture v. Lars
Lars vil gerne, at andre en han selv kan stå for og foreslå ture til torsdage og andre dage, og at
torsdagsturen kan starte andre steder end Kignæs – for variationens skyld. Ingen andre har hidtil
budt ind på jobbet, som ikke indebærer andet end turmål efter vindretning og at sørge for, at der ror
frigivne ved siden af nye.
Der er stor enighed om, at turens torsdag skal starte i Kignæs kl. 18 hver gang, primært af hensyn til
de nye, som skal have træning og km. i logbogen. Desuden skal vi tage større hensyn til de nye mht.
afstande og strabadser undervejs (Ida). Man kan fx forestille sig, at der ros i mindre grupper.
De ’frigivnes’ ønsker om specialtræning, rulning mm. kan dyrkes undervejs, og det kan dyrkes på
aftener, hvor det blæser for hårdt til længere ture.

Anders ønsker, at der laves en speciel sikkerhedskasse, som turlederen skal have med. Den skal fx
indeholde reb, kompas og førstehjælpsudstyr. Ulrik kommer med forslag til det præcise indhold i
kassen.
Vi ror altså hver torsdag kl.18 fra Kignæs. Det gælder også helligdage fx Kristi Himmelfart.
Længere ture lørdage eller søndage, fx Orø rundt eller ture med udgangspunkt i Kulhuse eller til
Møns Klint, kan bare sendes ud via vores medlemsliste. Det er op til alle at få ideer og indbyde til
disse ture.
8. Samarbejde med Malik v. Per
Torsdag den 20. maj vil Malik sørge for at Kajakkæden kommer med en trailer med en masse
forskellige kajakker, som vi og andre interesserede kan afprøve. Vi hjælper til med det praktiske og
instruktion på vandet. Carsten sørger for kontakt til havnen om arrangementet, og Per kontakter
Malik.
9. Sydfyn i eftersommeren v. Susanne
Susanne vil vide, om vi deltager i arrangementet i første uge i august (uge 31), og hvor svært det vil
blive. Hun ønsker ikke at møde op som den eneste fra Jægerspris. Det viser sig, at der er basis for
en hel gruppe herfra, for Ida, Niels Ulrik, Peter, Carsten, Trine, Susanne, Leif og Lars melder sig
som interesserede. Susanne kontakter arrangørgruppen for nærmere oplysninger..
10. Evt.
1. Fondsansøgninger. Trine og Jesper står for ansøgningerne og kontakter sejlklubben for at
koordinere, hvilke fonde vi skal ansøge om penge.
2. Ida ville gerne have en fælles grillaften. Det bliver lørdag den 19.6, altså på dagen, hvor EPP2prøven er aflagt, hvor vi andre måske har været på en fælles tur, og hvor solen skinner fra en skyfri
himmel. Peter lægger hus og have til. Flere praktiske oplysninger fremkommer senere.
Leif takkede for et godt og langt møde.
Referent: Lars

