Medlemsmøde 11.6.2014
Deltagere: Erik, Bjarne, Carsten, Susanne, Lars K, Jacques Duelund, Ove, Per W, Ingrid, Uffe, Anna-Grethe,
Trine, Tommy, Jesper og Lars D
Aftenens overordnede emne: sommerens, især sensommerens kajakarrangementer.
1. Den indenlandske sommertur arrangeret af Per W og Lars D går i år til Sandvig ved Præstø fra 1.-3.8. Vi
overnatter i shelters eller telte på Sandvig Havn til 20 kr. pr. nat for vand, toilet mm.
Man kan vælge alle tre dage eller kun en eller to. Vi ror ud fra Sandvig Havn fredag kl. 11, lørdag kl. 10 og
søndag kl. 10. Første dag går til Jungshoved, hvor vi håber at møde Gøngehøvdingen. Lørdag og søndag går
mod SØ eller SV afhængig af vindretningen. Der er farvand til alle vindretninger.
Allerede interesserede: Susanne, Ingrid, Uffe, Tommy, Trine
2. Sløjfeløbet 9.8. Per præsenterede udvalgets sidste plan med blot tre sløjfer, som I allerede har modtaget
tilmeldingsliste til. Vi håber på mange deltagere, også som assistenter. Lars K har indforskrevet 3 hjælpere,
Carsten tilbød at tage billeder, hvis han kan låne et ordentligt kamera, og Tomme var også villig. Sidste frist
for tilmelding er 9.7.
3. Frederikssund For Fulde Sejl. Det vigtige er at vise flaget, og man skal ikke kunne grønlænderrul for at
deltage. Baglænsroning, sideforflytning, selvredning og makkerredning. Måske kan man også få en plads på
Per W’s kajakbaskethold på dagen. Selvfølgelig skal der også være rul af forskellig slags, og
grønlænderkyssene fra sidste år var en succes. Der kan sikkert tænkes mere, fx jonglering med 3 bolde eller
kajakudspring fra molen. Hold jer ikke tilbage. Vi skal også have en speaker på land.
Arrangementet er for både Kajakflokken Malik og os, så vi kan gøre reklame for kajaksporten og os selv.
Deltagere indtil videre: Lars K, Jacques, Lars D, Trine, Tommy (og Esben, Leif, Erik og Susanne) + Malikkerne
4. Og så er der jo turen til Sverige, som vi hører mere om. De nye ture er ved at blive gennemprøvet.
5. Skal vi gøre reklame for os selv fx ved en præsentation af kajakker fra Kajakkæden via Malik? Vi kunne
stille hjælpere til et mere uformelt arrangement, der skal skabe interesse. Lars D kontakter Per Malik.
6. EPP2. Jesper har kontaktet Niels Ulrik ang. afholdelse af kursus/prøve for interesserede medlemmer.
Den nye Jacques ville være interesseret, og for at gøre sine hoser grønne havde han medbragt lækker
lakrids.
7. Sommerfesten. Præsentation af aftenens program og tilmelding. Eftermiddagens arrangement kl. 14
består af kajakbasket (verdenspremiere). Lars K, Ove og AG er allerede på holdet.
8. Greenlanderens skade skal udbedres på det lokale værft. Carsten kontakter.
Referent: Lars

