Medlemsmøde onsdag 12.6.2013
Deltagere: Esben, Lene, Esben 2, Ulrik, Ida, Susanne, Trine, Peter, Carsten, Margo, Jesper, Per T, Erik, Ove,
Lars D
Fint fremmøde, selv om ikke havde modtaget reminder om medlemsmødet.
1. DKKF – DGI.
Klubben har givet Torben og Tim en flaske for deres aktive og inspirerende torsdagsaften. Debat om vores
tilknytning til DGI og/eller DKKF. Prisen for deltagelse i DGI er 400 kr. for klubben og 5 kr. pr. medlem, og
det er gratis for det første år - så det vil der sagtens være plads til inden for vores kontingent til Sejlklubben.
Vi er med i DKKF bl.a. pga. EPP2. Måske skal der ændres noget i vores statutter, hvor der står nævnt
deltagelse i DKKF.
2. Nye medlemmer og kajakmærkater.
Sidste års nye medlemmer har meldt sig ud igen eller har ikke betalt, så der er plads til nye. Esben, Lene og
Ivar har deltaget i torsdagsroningen. Dertil kommer Jacques Duelund og Lene og Claus. Flere har selv kajak,
og andre kandidater har EPP2, så vi skal nok regne med 7-9 nye medlemmer i år.
Der skal nye mærkater på kajakkerne i år. Henvend jer til havnefogeden for at få nye mærkater. Har man
flere kajakker, kan man få flere mærker.
3. Turlederfunktionen
Det viser sig, at den nye tildeling af turlederfunktionen virker, og de enkelte turledere aftaler selv bytte.
Lars ville gerne bytte sin 11.7 bort, evt. til Per T
4. Havnefogeden og vores isætningsmuligheder af kajakkerne
Vi fik referat af episoden, der irriterede flere medlemmer, og som viste havnefogedens manglende
situationsfornemmelse. Vi skal naturligvis køre bilen tilbage til parkeringspladsen, iflg. reglerne, og vi
mente, at der var tale om force majeure pga. rampestøberiet, men det mente han ikke.
Punktet taget op af Peter i bestyrelsen i sejlklubben.
Dette udløste større debat om vores muligheder. Kunne vi få gummi eller træ i stedet for de ’hårde’ sten i
venstre side, så vi kan få vores kajakker i og op af vandet uden larm og ridser.
En anden mulighed er vores repræsentanter i bygningsudvalget, Tommy og Ove, som går indd for palcering
af kajakstativ og isætningsmulighed på sydsiden af havnen. Iflg. Peter skal vil stille med en tegning, for at
bestyrelsen for sejlkub og havn kan forholde sig til vores ønsker.
5. Festkasse
Det viser sig minsandten, at der er overskud i festkassen på 713 kr.
Nytårsfesten tog pippet fra Lars og Vibeke, så derfor var der ikke den store lyst til at stå for sommerfesten.
Ambitionsniveauet blev skruet ned, og alligevel kom der mange deltagere til en vellykket eftermiddag og
aften. Det bliver åbenbart modellen fremover, for festligt samvær er vigtigt for klubben.
6. Ture i sommerens forløb
1. Lars D. redegjorde for sine planer til Næstved fjord mm. tirsdag 30.7 til fredag 2.8. Overnatning på Enø
camping. Pris ca. 150 kr/nat. Turen lægger op til kortere og længere ture, hvor der forhåbentlig er garanti
for havørn, sæl og marsvin. Tirsdag deltager vi i Næstved Cano. Og Kajakklubs tirsdagsaftenarrangement,

herunder grill i klubben. Peter, Margo og Susanne var interesseret, så der er plads til flere. Kontakt Lars D,
hvis det passer dig. Nærmere om turen følger.
2. Flere udtrykte ønsket om at gentage Møn-turen fra sidste år, og vi talte om en todagestur med
overnatning ved/ i et shelter, der ikke ligger langt fra klinterne. Man kan også slå telte op ved shelteret. Der
var tale om 19-20.juli. Flere var postivt stemt.
3. Kort omtale af Sveriges-turen 23.-25.august
4. Per T. gjorde reklame for voldsom og spændende tur Bornholm rundt. Dyrt at komme dertil, også selv
om man kan have kajak på taget af alm. bil uden forhøjet færgebillet, men derefter skulle udgifterne kunne
holdes nede på et rimeligt niveau.
5. Ifølge Ida kunne man måske nøjes med en torsdagstur til Arresø
7. Evt.
1. Ida og Ulrik tilbyder en lørdagstur til deres sommerhus den 6.juli. Rotur formiddag, rul og leg om
eftermiddagen og grill om aftenen. Ønsker man at overnatte, kan man blot medbringe telt, for der er plads
nok. Nærmere oplysninger, når vejrudsigten er mere sikker.
2. Esben vil gerne sammen med nogen en tur rundt i Københavns Havn
3. Trine fortalt, at Inger og Anders fra Slangerup måske er på vej tilbage til klubben. I første omgang i form
af en torsdagstur den 13.7
Referent: Lars D

