Jægerspris Sejlklub, KAJAKAFDELINGEN

Referat, Medlemsmøde torsdag den 14. november kl. 19:00 i klubhuset
på Kignæs Havn.
Tilstede:
Per T, Karin, Ida, Anne-Grethe, Margo, Peter, Vibeke, Uffe, Ingrid, Niels Ulrik, Bjarne, Per W., Leif.
Svømmehal i november, december
Karin orienterede om arrangement i svømmehallen som skrevet ud til alle. Regner med fem
kajakker pr. lørdag (der er andre svømmere i hallen).

Valg af Kajakudvalg.
Peter, Leif, Jesper, Karsten fortsætter.
Kort referat fra sejlklubbens generalforsamling.
Peter orienterede kort om emner relevant for kajakafdelingen. Det er godkendt, at vi er medlemmer
af DGI de næste to år som en slags prøveperiode. Opfordring til at benytte os af tilbuddene,
inklusive kurser.
Siden sidst - hvor langt er vi nået siden sidste medlemsmøde i september?
Kommunikation: Diskussion om, hvordan vi kommunikerer hurtigt til alle.
-

Det er ikke praktisk muligt at bruge hjemmesidens nyhedsbrev eller lign., i givet fald skulle
det gennem webmaster hver gang – ikke praktisk for daglig brug og hurtige beskeder.
Anvendelse af (kajak) Bookingportalen.
Facebook er stadig populært hos mange.

Aftalte at forsøge i en periode hen over vinteren at bruge bookingportal til praktiske beskeder,
mens Facebook fortsat kan bruges til hurtig og uformel kommunikation.
HUSK: Alle skal opdatere/tilmelde sig på bookingportalen.
Ønsker om at gøre os mere synlige på hjemmesiden. Kajakudvalget sørger i øvrigt for, at vi kan
ses bedre på hjemmesiden (men I andre skal bidrage med indlæg!)
Sløjfeløb 2014: Udvalget har holdt møde. Løbet afholdes fra Skuldelev lørdag den 9. august, start
kl. 8, grill kl. 19, fire etaper i sløjfer. Kun for klubben det første år. Ikke et ræs på tid, men for at
have en god dag.
Nye medlemmer: Peter har været i kontakt med nye medlemmer, som ikke har så været aktive i
år og afklaret, om der har været særlige årsager, vi skal være opmærksomme på.

DGI - hvad vil og kan vi bruge DGI til fremadrettet: Jesper orienterede, vil nu gå igennem
indmeldelsesprocessen. Opfordring til at bruge de tilbud og muligheder, der er i DGI regi.
Standard for makkeredning i klubregi: Forslag fra Per W., lad os sørge for at have standard
redning for både makker og individuel. I næste aktivitetsplan vil vi lægge dage med øvelse i
redning, vi vil satse på rutine og hurtighed, standard redningsteknik.
Udgangspunkt for torsdage er Kignæs Havn, men også mulighed for andre ture.

Vinterroning - turleder og input: Vi laver fremover to vintertests inden novembermødet. AnneGrethe og Peter sørger for et opsamlingsheat i november/december. Kajakudvalget vedligeholder
en liste over de vinterfrigivne.

Udvalg
Nyt fra Byggeudvalg: Intet er nyt – udvalget nemlig ikke tilstede. Ove og Tommy skal tage
alvorligt fat i formanden for JSK for at komme vider med planer om overdækning hhv. slæbested.
Nyt fra Festudvalg: Festudvalget hemmeligholder programmet, fest den 4. januar.
Nyt fra Turudvalg: Har i praksis nedlagt sig selv, opfordrer til medlemmernes eget initiativ og i
2013 var der adskillige ture på den basis.

Aftenarrangementer i vinterens løb
Forslag: Aftener om brug af facebook (Per W.), tovværk og whisky (Leif og Niels Ulrik),
selvbyggerkajak (Annegrete), workshop med flere aktiviteter (Ida), søvejsregler (Peter og Erik),
fugleaften m. ornitologer (Anne-Grethe), kend din fjord (Per T.). Kajakudvalget sætter et par datoer
og skubber på.

Eventuelt:
Kajakudvalget sørger for at udmelde regler om beskyttelse af fugleområder. Sætte på
hjemmesiden?
Uddeling af foreløbig årskalender, vil blive opdateret inden martsmødet.
Husk, at der er mulighed for at tage EPP3 kursus og søge tilskud.

Referent: Leif Iversen 14. november 2013

