Referat af klubaften onsdag den 13.3.2013
Deltagere: Carsten M, Erik, Ida, Lars D, Niels Ulrik, Per W, Peter, Trine, Ove, Uffe, Ingrid, Leif, Jesper, Nina,
Annette, Karsten S, Flemming, Niels, Karin, Torben, Esben, Per H og Lars K
Dagsorden
1. Anne-Grethe vil gerne have søndagsroning på programmet
2. Jeanne kan skaffe noget filtdug til vores kajakker
3. Erik har et forslag om kommunikation
4. Nyt om DGI
5. "Sløjfeløb 2014"
6. Er det for tidligt, at nedsætte festudvalg til nytårskur?
7. Generalforsamling i JSK
8. Per H: Foredrag om Skandinavien rundt. Erik B Jørgensen, evt. Dk rundt
9. Nyt om DKF og DOF ved Niels Ulrik
10. Billedformidling LD
11. Evt.

Velkomst v. Jesper, der glædede sig over det store fremmøde.
1. AG søndagsroning. Forslag om vekslen mellem lørdag og søndag efter at det er blevet for mørkt om
torsdagen. Formalisering af turlederrollen for at øge deltagertallet og variationen mht. ture. En turleder pr.
weekend vinteren igennem. Det bliver kun dem der har været med til vinterprøven 2.11, der kan være
turledere. Jesper og Leif og Peter laver liste efter vintersvømningen 2.11
2. Jeannes forslag om rød løber til kajakstativet. Mangler vi noget? Ikke umiddelbart, men Lars K foreslår at
bruge løberen til at dække over ’råkostjernet’. Vi siger ja tak, og lægger det i første omgang i containeren.
3. Erik. Kommunikation. Mailliste, Facebook, opdatering.
Erik ønser at få en opdateret liste, som alle selv kan gå ind og opdatere og kommunikere ud fra, så alle kan
nås af alle.
Carsten har lavet en distributionsliste, som man kan opdatere, men den bliver hurtigt fejlbehæftet.
Peter har en næsten opdateret liste især mhp nye medlemmer.
Erik. Problemet er også at kunne ændre mailadresse, fordi der sker ændringer løbende.
Peter. Man kan bruge booking-systemet til kommunikation.
Vi er nok nødt til at have facebook og email.
For at undgå spam mm. skal vores mailadresser beskyttes. Måske skal nyhedsbrevet bruges som base?
Erik, Leif, Jesper og webmaster melder tilbage med muligheder til næste medlemsmøde.
4. DGI siden sidst. Vores ønske om at blive optaget i DGI har været på landsmødet, men vi kan ikke
optages, da vi er medlemmer af sejlklubben. Mulighed: alle i sejlklubben kan komme med i DGI mod en
betaling på 5 kr pr. medlem. Kan vi pålægge dem det? Peter, Jesper, Leif taler med sejlklubben inden
generalforsamlingsmødet.
Skal vi melde os ud af Dansk Kano- og Kajakforening? Derved vil vi miste EPP2 beviserne. Der er stemning
for at være i begge organisationer.
5. Sløjfeløbet 2014

For at vi ikke er nødt til at tage til Dalsland, har Per W har selv lave en sløjfe med udgangspunkt i Skuldelev.
4 ture, som svarer til Dalsland-maraton.
Starten går kl. 8.
Skuldelev -Skallehavn 6,5
Skuldelev - Strømstedet 13,5
Skuldelev- Kronprins Frederiks bro 14,5
Skuldelev - Eskilsø rundt 20
Det skal være et arrangement med så få officials som muligt, og deltagerne må selv sørge for forplejning
massage mm. Hvem skal deltage? Kun os selv, eller indbydelse af Frederiksværk, Holbæk, Malik og måske
Hundested?
Karsten S. foreslår, at det i første omgang kun er os selv.
Udvalg: Jesper, Lars K, Lars D, Per W. Praktiske hjælpere: Esben og Moster Karen
6. Nytårskur.
Deer belv nedsat et udvalg til at afholde nytårskuren lørdag den 4.1: Ida, Karin Esben, Casten M. Leif laver
vinsmagning, Ove har en sangkonkurrence, Trine har sine spil, og andre kan også spil, som virker i større
selskaber.
Carsten M bestiller klubhuset.
7. Generalforsamling i JSK den 24.10. Kom, hvis I har tid.
8. Foredrag mm. Per H. Skandinavien rundt. Pris 6.000 !
Sidste sæson 1.500 pr. arrangement. Derfor faldt Skandinavien rundt, men der var interesse for foredrag
om gode ture og instruktioner.
Carsten M har et tilbud: Torben Olsens Gordon Brown-tur, som han gerne vil lave for os.
9. Miljøet og fuglene. Henvendelse fra Dorte Hansen DKF om Dansk ornitologisk forbund,
Vi kommer for tæt på fuglereservater og skræmmer fuglene.
Vi mangler en logbog, der kan vise, hvor vi er henne, men Niels Ulrik har fremlagt en realistisk beskrivelse af
vores ture i fuglefølsomt farvand.
Lars D fortæller om erfaringerne fra Susåen, hvor Næstved Cano og Kajakforening føler sig chikaneret af
DOF. DKF kan føre vores sag. Evt. samtale med lokalafdeling af DOF
DKF gør reklame for Kanot maraton 20-22.9 på Bagsværd Sø.
10. Lars D ønsker kursus i, hvordan vi kan lave billedformidling til de andre i klubben ved et link, som
Tommy, Erik, Carsten og Per W kan. Det vil vi lave en teknikaften om, måske i november, hvor vi tager PC
med. Teknisk udvalg tager sig af det.
Niels foreslog, at vi kunne holde aftener om turene i stedet for at skulle læse om dem.
Dette førte frem til, at vi regner med foredrag eller lignende en gang om måneden, fx har vi stadig Niels
Ulrik foredrag om tovværk og whiskey til gode.
Vi mangler faktisk også opfølgningsaftenen med Martin Ploug i vandet. Det må være forår eller efterår 2014
(Han koster 1100kr.) Dette punkt endte med at ligge i forlængelse af punkt 8.
11. Evt.
- Nina. Turledertjans 19.9 udlejes pga. forældremøde
- Peter. Forslag om at udarbejde et konkret forslag om filt eller lign. til at lægge over ’råkostjernet’.
Ledelsesgruppen taler med Kim om mulighederne.
- Hvordan holder vi på de nye medlemmer?
Ida. Det er hårdt for dem. Alternative og kortere ture kunne være en mulighed.

Nina. Mentor-ordning for de nye.
Lars D: Forslag om at indkøbe SUP til leg og inspiration for nye og gamle medlemmer. Lars undersøger
priser mm. Se fx http://www.standuppaddleboard.dk/. Prisen er under 10.000
Per: Vi kender hinanden, og de nye medlemmer er måske ikke klar til den åbne, ikke strukturerede form,
som vi har. Forventer måske et mere planlagt program.
Peter kender nogle af bevæggrundene – vil tage en telefonsnak med de pågældende medlemmer
Erik og Peter vil tale sammen om at stramme op på introdagene – vigtigt at have samlede hold i stedet for
at samle op over mange dage.
Vi ønsker at stramme lidt op på at nye medlemmer betaler deres kontingent.
- Skal vi have nye numre til kajakkerne: Havnefogeden har ikke nogen numre, så det glemmer vi.
Referent: Lars D.
PS: Tak for et herligt møde med god og arbejdsom energi. Jeg gik opløftet til badminton og spillede med
overskud efter i aften.

