Referat – medlemsmøde i kajakafdelingen - 14/9 – 2011
Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Det var dejligt, med så stor tilslutning.

1) Ro regler
På medlemsmødet den 24. marts i år blev det besluttet, at ajourføre ro reglerne. Udkast til nye
ro regler var vedlagt indkaldelsen til mødet den 14/9.
Ro reglerne er nu samlet som et sæt og vinterroreglene er nu et punkt under generelle regler.
Begrebet ”gæsteroer” er sløjfet.
Der var ændringsforslag til vinter ro reglerne. Teksten ”maksimalt 50 meter fra en vanddybde
på 1 meter” blev ændret til ”kystnært”
Herudover blev det vedtaget, at tilføje et afsnit ”Det anbefales ikke at ro ud, når der er en
middelvind på 8 m/s og derover.”

2) Principper for optagelse af nye medlemmer
Her var der tillige vedlagt et udkast til mødeindkaldelse.
Formålet med regelsættet er, at forenkle og fremadrettet have et stringent regelsæt for
optagelse af nye medlemmer – da klubben har grænser for, hvor mange vi hvert år kan have til
introduktion og videre på EPP2. Der fremkom flg. kommentarer
-

Meldingen er p.t., at der er lukket for nye medlemmer
Rart at der skabes klarhed over klubbens holdning til nye medlemmer

Regelsættet blev vedtaget. Dog tager vi reglerne op igen om et år, for at se, om de fungerer
hensigtsmæssigt.

3) Tur lederfunktionen
Det blev vedtaget, at alle frigivne roere har pligt til at være tur leder. Lars Dalsgaard bliver
koordinator og den enkelte er herefter selv ansvarlig for, at bytte datoer.
Lars indlægger ture til og med oktober i år og fra 5/4 2012. Det blev præciseret, at torsdag sejler
vi fra Kignæs, men lørdag behøver en tur ikke nødvendigvis at udgå fra Kignæs Havn.
På den nye hjemmeside bliver præciseret, hvad tur lederen er ansvarlig for

4) Lørdagsroning i oktober
Vi ror om lørdagen, fra Kignæs kl. 10:30. 1/10 og 22/10 er der ingen tur leder. Meld ind til Lars

5) Vinterroning
Lørdag, 5/11 starter vinterroningen – Lars fordeler tur leder tjansen.

6) Ny hjemmeside – status
Den nye hjemmeside forventes klar ultimo september. Der fremkom ønske om, at ændre
bookingsystemet, så en dato deles op i 3 tidsperioder og ikke som nu i 2 og lave en mulighed for
at booke i flere dage end 2. Hjemmesiden får gode muligheder for gallerier, så alle re velkomne
med billeder og tur beretninger. Billeder skal lægges op i Picasaweb, instruktion vil være på
hjemmesiden. Turberetninger bedes sættes op i f.eks Word med indlagte billeder. Webmaster
vil ikke have kapacitet til at redigere indlæggene.

7) Aktivitetskalender
Aktivitetskalenderen bliver en del af den nye hjemmeside. 2011 kommer med. Reserver
allerede nu 27. oktober - generalforsamling i sejlklubben og den 26/11 -førstehjælpskursus. Det
er en god ide, at møde op til generalforsamlingen og gøre kajakafdelingen synlig.

8) Møde med sejlklubbens kasserer – status
Peter rykker kassereren, så han og Jesper får et møde inden generalforsamlingen. Målet er, at
få klarhed over, hvad vores kontingentkroner går til og kende vores økonomiske rammer.
Endvidere fremkom spørgsmålet, om vi frit kan låne sejlklubbens materiale. Dette undersøges.

9) Førstehjælpskursus – status
Kurset afholdes den 26/11. Der er plads stil 15 tilmeldte. Hold øje med hjemmesiden.

10)

Nytårskur 2012

Nytårskuren afholdes den 7. Januar 2012. Vibeke, Trine, Karin, Susanne og Jeanne er i
festudvalget. Vi glæder os allerede.

11)

Indkomne forslag

Lars Kessler foreslog, at opsætte hylder i containeren og påtog sig selv opgaven. Godt initiativ.

12)

Eventuelt

Her fremkom forslag om differentieret kontingent, f.eks. kontingentfritagelse for EPP2
instruktører. Peter gjorde gældende, at det ikke kunne komme igennem i bestyrelsen, da
klubben er baseret på frivilligt arbejde og kontingentfritagelse kan for fordele noget arbejde.
Ida ville gerne ændre den årlige svømmeprøve fra 600 meter, til f.eks 300 meter og svømning
med kajak. Dette arbejder kajakudvalget videre med.

