Referat af møde i Jægerspris Kajakklub torsdag den 18. november 2010
Deltagere: Susanne, Peter, Tommy, Flemming, Niels Ulrik, Ida, Trine, Per, Ingrid, Carsten,
Uffe, Leif, Anette, Karsten, Torben og Lars
Ordstyrer: Leif
Referent: Lars
1. Referat fra generalforsamling i Jægerspris Sejlklub ved Peter
Der blev orienteret om møderækken mellem JSK og Havnen, og hvor et øget bidrag
fra kajakafdelingen er den centrale problemstilling. Det kan ske ud fra en
fartøjsbetragtning, hvad Havnen går ind for, og strengt taget er det underordnet for
os, for vores kontingent er stadig 900 kr. for næste sæson.
Husk mærkat på kajakken – ellers har havnefogeden ret til ekstraopkrævning for
benyttelsen af havnen – også selvom du ikke har kajakken i stativet.
Vi er tildelt 10.000 til aktiviteter o.l. i den kommende sæson.

2. Opdatering af aktiviteter og aftaler siden august
Kajakkøb – ingen før vi får flere fondspenge (se herom senere)
Adgang til materiel – Carsten foreslår et nøgleskab med kode, så alle har mulighed
for at få adgang til udstyr fra containeren. Han undersøger markedet og har en ide
om, at det kan fås for ca. 1000 kr.
Booking af kajakker – Reglerne er bl.a., at man kan reservere 2 gange på en uge
og at man skal have EPP2 for at booke Greenlanderen. Respekter det. Man kan
tage en kajak, selv om man ikke har reserveret den, hvis den ikke er reserveret af
andre på dagen.
Turudvalgets tur om Orø blev aflyst pga. dårligt vejr
Indkøb af svømmeveste – Carsten sætter det straks i værk
Fondsansøgninger- Vi har ikke fået nogen penge overhovedet fra de 6, der har
svaret tilbage
Svømmehal – Ida har meldt ud om 3 gange indtil videre: 27/11 7-8.30, 28/1 15-16
og 29/1 7-8.30. Medbring helt rene kajakker. 20-25 kr. for at komme ind.

3. Diskussion af oplæg til forretningsorden for Kajakafdelingen udarbejdet af
Leif og Peter
Herunder følger en omtale af punkter til debat:

1) Stormøder i kajakafdelingen
Tilfredshed med 4 overordnede møder i november, marts, juni og august.
Referatet – sendes så hurtigt som muligt
2) Kajakudvalg
Navnet står til diskussion: kajakafdelingsledelse eller måske blot: tovholdere.
Deltagere, hvoraf en skal have titel af formand efter konstituering: Jesper, Peter,
Leif og Karsten. Gruppen kan suppleres med mindst en kvinde. Hvem melder
sig?
Udvalg- De allerede eksisterende udvalg fortsætter: Turudvalg: Karsten, Carsten
og Anna Grethe, Materieludvalg: Carsten, Svømmeudvalg: Ida,
Efteruddannelsesudvalg: Niels Ulrik
Per foreslog, at vi/tovholderne inden næste stormøde overvejer vores fremtidige
struktur: start forfra og lad os organisere os på ny.
Omskrivning af forslag til endelig vedtagelse foretages af de fire valgte
tovholdere.

4. Årsplan, kalender, vinterroning
Beslutningen om de fire møder planlægges af tovholderne.
Vi har allerede svømmehalstider
Nytårsfrokost- 8.1.2011 i klubhuset. Kun for medlemmer
Aftensmøder- 21.1.2011 er der Sydfynsaften med lysbilleder og gode historier
Vinterroning må i princippet først finde sted efter at vi har lavet en
(makker)redning efter den 1.november, så vi mærker temperaturen. Det finder
sted lørdag den 4/12 kl. 11. Niels Ulrik indkalder.
Ture starter hver lørdag kl. 10.30 fra Kignæs, normalt. Den, der vil stå for en tur,
sender en mail rundt senest torsdag. Husk sikkerhedsudstyret netop om
vinteren (Per).
Dalslands maraton. Se på http://www.kanotmaraton.se/ Der er allerede flere
tilmeldte fra klubben, og vi træner sammen med Malikflokken. Få inspiration på
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=152735654759864, som
Per har oprettet.
Forslag om aftener med: førstehjælp, meteorologi, gode kajakoplevelser.

5. Andet
Flydebro: Den skal tages op og rengøres for vinteren. Peter står for det.
Hjælpere lørdag den 20.11 kl. 10.30: Lars, Torben og Leif. Kom gerne flere. Så
bliver det lettere og sjovere.
Antal medlemmer i klubben. Skal der være en øvre grænse? Vi har ikke
besluttet det endnu, men vi er ikke interesserede i at fungere som kajakhotel.
Medlemsskab forudsætter aktivitet (Peter).
Rolog. Den virker ikke, eller den viser meget lidt aktivitet. Leif er åben over for
nye forslag. Alle går ind for et lettere og mere gennemskueligt system, hvor vi
bl.a. kan se, hvad de andre har lavet. Hvor er det system?
Hjemmesiden. Send stof til hjemmesiden, evt. gennem Leif.

