Klubaften 12.3.2014
Deltagere:
Trine, Peter, Ingrid, Uffe, Per W, Tommy, Bjarne, Erik, Jesper, Torben, Margo, Anna Grethe (AG), Carsten M,
Niels Ulrik, Lars K, Karin, Carsten S, Per, Niels, Esben og Lars D. Afbud til Jesper fra resten
1. Aktivitetsplan (som jeg ikke har, da jeg åbenbart ikke har sendt Peter min nye mailadresse) og DGI
Usikkerhed om Sverigestur eller Molejubilæum. Samme weekend, så vi vælger Sverige. Jesper orienterer
moleudvalget om vores fravær.
Jesper er turleder 10.4 kl. 18 i Frederiksværk: Vis mig dit rovand.
Skal vi stå for er ’Vis mig dit rovand-arrangement’ Jesper undersøger rammerne. Det kunne være Lars D.’s
aften den 8.5: Indhold kunne være: Kanalrundfart med indlagte små opgaver.
Lars D foreslår sommertur til Nordlolland fredag 1.8-søndag 3.8. Hvem vil også være med til planlægning?
Per W er allerede med og ændrer vores forslag til: Sandvig Havn ved Præstø. Shelters med mange
muligheder. Lars og Per W og andre interesserede arbejder videre herfra. Der er ingen dragebåde, så I kan
roligt deltage.
AG : Weekend tur med udgangspunkt i Hundested Ro- og kajakklub. Maj eller september.
Esben: ros til Per W’s teknikarrangement og Prøv en andens kajak.
Carsten: Torbens foredrag om Gordon Brown-kursus. Hvornår skal det være?
DGI: AG vil gerne lære at ro i store og større bølger for at blive mindre usikker. Det kunne også være et
lørdagsarrangement.
AG står for en Lørdagstur med mange bølger: Også genre makkerredning i store bølger.
2. Svømmehal
3 gange før jul, 5 gange efter jul. Desværre kun i det lille bassin efter jul. Lille antal, så det alligevel går.
Kan vi leje en tid? Pris: 1.500 pr. time, med bemanding, så det er måske ikke aktuelt alligevel.
Prisen må være lavere for en forening. Karin undersøger forholdene.
Margo: Hvad med Slangerup? Karin undersøger også Slangerup. Hvornår kan man søge? Esben har måske
en insideradgang, som skal prøves.
Livredderprøven skal tages hvert år af dem, der måtte være interesseret.
3. Klubbens økonomiske situation: 536 kr i overskud fra nytårsfesten
Derudover kan vi disponere over 10.000 i sejlklubben, hvoraf mange penge går til medlemsskaberPer W vil gerne have små orange bøjer. Per W har lodderne og køber 4 bøjer til baner o.l.
Lars K: Hver kajak sin lås i stedet for at skulle ’sy’ dem sammen.. Lars K undersøger prisniv eau og laver et
oplæg
4. Underudvalg
Byggeudvalg: Der sker ikke meget pt. En mulig forbrødring mellem moleudvalg og sejlklub lurer forude.
Skitser til ændringer af bygninger. Allerede kontakt til kommunen, men der er ikke den store
imødekommenhed herfra.
Ornitologen, som er kritisk over for kajakfolket, er fra Enhedslisten, iflg. Jespers avislæsningsresearch.
Materieludvalget: Der kommer en dato for placering af flydebro. Det manglende rør skulle være kommet
tilbage

5. Evt.
Peter: Der er ikke nogen, der er interesserede i medlemskab pt.
LD: Vi kan lave samarbejde med Malik om Kajakkæden, så vi kan gøre reklame for Malik og os selv.

I årskalenderen skal PH, kokkene, noteres med telefonnummer, så vi kan advisere dem om aflysning af
kajakklubbens deltagelse, eller hvis vi fx får en masse ’Vis mig dit rovand-gæster’.

Jesper: Sommerfest rykkes til lørdag den 14.6 (7.6 er pinselørdag). Man møder op med grillkul, kød,
kæreste mm. Ikke noget eftermiddagsarrangement indtil videre
Erik: Starttidspunktet er ændret til 18.30 af hensyn til de arbejdsramte i starten af sæsonen, undtagen den
10.4, hvor vi skal til Frederiksværk
Hvis nogen har fået ny mailadresse, så send den til Peter.

Per W: Triatlon klubben vil gerne lave et arrangement. Vil vi være følgebåde? Det vil vi sikkert gerne. Gerne
som bøjer, ikke som sikkerhedsfolk
Nattur igen i år rundt om Eskilsø.
Prøv en kajakdag igen.
Præstø sammen med Lars D
Niels Ulrik: EPP2 kandidater? Karin og Margo
Hvis der ikke er kandidater, kan man evt. præsentere sig til en prøve uden at have deltaget i et længere
kursus. Niels Ulrik udmelder en prøvedato sidst på sæsonen. Træning på almindelige torsdage.
Der skal 5 til et hold, så det når vi vist heller ikke i år.
Lars D: Mailadresse. Hvis I har skiftet mailadresse og gerne vil på den opdaterede adresseliste, så send
jeres nye adresse til Peter, som vil foretage det fornødne, inden han og Margo skal lære rul i sivbåde på
Titicaca-søen.
Referent: Lars
Småsludrende PS: Ved udgangen i stjerne- og måneskæret, viste Per W og Casrten M nyttige apps. til ipod
og ipad, så man ikke er i tvivl om, at de blinkede lygter en onsdag aften er flyet til Bergen. Tommy har en
app: Distant Suns, men den er lidt sløv, indtil videre.

