Medlemsmøde i Jægerspris Havkajaklub 16.9.2015
Deltagere: Peter, Lars K, Marianne, Niels Ulrik, Margo, Karin, Erik, Bjarne, Susanne, Vibeke, Lars D, Carsten,
Per W, Karsten, Per, Flemming, Marie, Klaus og Jesper
0. Jespers velkomst og tak
- Velkomst til de nye medlemmer: Marianne, Marie og Claus
- Gave til Karsten og Flemming med tak for en herlig tur til Fridafors
- Tak til Peter og Erik for modtagelsen af de nye
- Tak til Erik for initiativet til de nye låse
1. Forholdene på havnen
Jesper refererer indholdet af møder med Bådelauget. Det viser sig, at vi ikke er så velsete, som vi regnede
med. Bådelaugets forslag til placering af kajakker passer ikke til vores ønsker. Dette affødte et antal
kommentarer og forslag til fremtidige handlemuligheder.
I Kignæs Havn er der Bådelauget, Sejlklubben og Kajakklubben(BKM - Bådelauget Kignæs Mole)
I sejlklubben er der 98 medlemmer, hvoraf 42 er kajakklubmedlemmer, så vi udgør snart halvdelen.
Per W: Kan vi være medlemmer af havnen uden at være medlemmer af sejlklubben?
Jesper: Vi skal være med i sejlklubben, fordi det er et hyggeligt sted at være, og det er ikke Sejlklubben, der
er utilfredse
Klaus: Hvis der er utilfredshed med os, skal vi reagere på det, fx ved en henvendelse til kommunen om
anvendelse af kommunens faciliteter og arealer, da Kignæs Havn er ejet af Frederikssund Kommune.
Jesper foreslår, at vi afventer udspil fra Sejlklubben og Bådelauget, inden vi foretager os yderligere. Accept.
Man kunne forestille sig en model, hvor vi som kajakklub selv laver aftale med Bådelauget om anvendelse
af områdets faciliteter, uden at vi er medlemmer af Sejlklubben.
Vi kan evt. inddrage Dansk Kano- og KajakForbund ekspertise mht. at opnå bedre forhold for kajakklubben.
Jesper tager sig af kontakt.
2. Havnens arbejdsdag den 10.10
Jesper orienterer om arbejdsdagen. Hvem kan deltage? Det kunne fx dreje sig om at flytte kajakstativet, så
der kan slås græs? Erik har gjort forarbejdet både mht. beskæring af buske og slåning af græs.
Man kunne også lade det være en generel arbejdsdag med rengøring af kajakker, optagning af flydebro
mm.
Peter foreslår kunstgræs på slæbestedet af hensyn til kajakkernes bund.
indtil videre regner Lars K med at kunne deltage
3. Lars K. Evaluering af Sløjfeløbet
Aflysning af årets sløjfeløb, da der kun var 5 tilmeldte, men 9 deltagere til den alternative udgave. Hvad skal
vi gøre fremover?
Karin, Bjarne og Eva vil foretrække Eskilsø i stedet for de korte ture først, som bare vil udmatte en.
Klaus: Vi kunne lave et arrangement, hvor man inddeler i hurtige, almindelig og adstadige roere, som så
når, hvad de kan nå.
Konklusion: Sløjfeløbet får lov at slumre, indtil andre griber ideen.
4. Lars D. Evaluering af Frederikssund For Fulde Sejl.

Tilfredshed med årets arrangement, og vi fortsætter, helst med deltagelse af de andre havkajkkere i
Frederikssund Storkommune.
Klaus ønsker bedre koreografering af vores optræden.
5. DGI eller DKF?
Vi har hidtil været medlem af begge foreninger efter aftale med Sejlklubben. Generelt ønske om at være
medlem af begge foreninger. Vi (= Jesper) laver et forslag til Sejlklubben herom inden dens
generalforsamling.
Susanne foreslår, at vi skal bruge DKF som inspirator
6. Vinterkøreplan pr. 1.10
Gælder året ud og indtil 1.4. 2016, dvs. ingen torsdagsroning, men weekendarragement/-vagt
Ønsker om adgang til Frederikssund Svømmehal. Ingen svar på vores henvendelser. Susanne og Margo vil
spørge i den nærmeste fremtid.
Per W vil fortsætte med
7. Lars D forslag Kunsten på Christiansborg mandag den 29.2.2016 kl. 19.15
Indtil videre har følgende vist interesse: Peter, Margo, Jacques, Jesper, Karin, Susanne, Vibeke.
Turen er gratis, og der bliver mulighed for bindende tilmelding i løbet af januar måned.
8. Ove forslag
Kyndbyværket fremvises i januar måned. Generel interesse. Ove fastsætter dato.
9. Andre vinterarrangementer
Per. Brorfelde Observatorium. 2½ time i løbet af vinteren. Pris: 1000 kr + 500 kr for rundviser. Per sender
indbydelse, og arrangementet bliver til noget, hvis der er mere end 10 deltagere.
Niels Ulrik: Whisky og tovværk bliver til tovværk, nu med assistance fra Klaus
Peter, Erik og Tommy: Navigation
Klaus: Lucia-optog i Nyhavn med belysning. Individuel tilmelding. Klaus sender link til alle
10. Evt.
- 29.10 generalforsamling i Sejlklubben og Standernedtagning den 31.10
- Deltagelse i turistforeningens forslag til maritime aktiviteter i kommunen. Det er Jesper.
- Erik ang. låse og wirer. Nu er der skilte, der viser, hvor klubkajakkerne ligger. Adskillelse af private og
klubkajakker. For at sikre kajakkerne i blæsevejr er der hvide snore ved hver kajak, som man skal bruge
efter lån til fastgøring af kajakken.
- Per W. Kayak Republic arrangerer 18.10 Tur rundt i Københavns Havn kl.14-18, og fællesspisning fra kl. 18.
- 10% rabat i Kajakhotellet, når formanden har meldt klubben ind i Kajakhotellet
- Nytårskur den 9.1.2016. Festudvalget nedsættes på næste medlemsmøde 12.11, da der ikke var frivillige
ved dette møde.
Referent: Lars D

