Årsmøde i kajakklubben den 10.11.16
Fremmødte: Leif, Karin, Ida, Tommy, Jørgen, Trine, Marie, Jaque, Lars, Niels Ulrik, Carsten M., Peter, Jesper
M., Jesper J., Esben, Ove, Erik og Margo
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Opsamling på generalforsamling i JSK
Valg til kajakudvalget
Valg til underudvalg, aktivitetsudvalg, m.v.
Status vinterarrangementer
evt.

Ad. 1:
Halvdelen af de fremmødte på generalforsamlingen i JSK var fra kajakklubben. Vi var desuden godt
repræsenteret til arbejdslørdagen. Begge dele blev vel modtaget. Fra vores side var der en del spørgsmål til
regnskabet bl.a. til antallet af juniorer og følgebåde til kapsejladser.
Kontingentet blev ikke diskuteret, da der ikke blev indsendt noget forslag fra vores side. Flemming havde
trukket sit forslag igen.

Ad. 2:
Carsten udtræder af kajakudvalget, og Leif og Peter fortsætter gerne. Leif under de forudsætninger, at han
deltager i det, han kan, idet han rejser meget. Jesper havde også meldt sin udtræden af kajakudvalget men
efter adskillige opfordringer, accepterede han et genvalg. Vi besluttede derefter at blive bedre til at melde
positivt tilbage i forhold til de ting, der arbejdes med i udvalget.
Det fjerde medlem blev ikke valgt på dette møde, da der ikke var nogen, der stillede op. I stedet blev der
åbnet op for den mulighed, at der blandt de ikke fremmødte er en, der har lyst til at være med i udvalget.

Ad 3:
Materialeudvalget: Carsten M., Jesper M. og Lars.
Kontakt til Dansk Kano og Kajakklub: Niels Ulrik.
Ad hoc festudvalg til næste nytårskur: Ida, Trine, Karin, Ove, Carsten M og Margo. Det blev desuden
vedtaget at rykke nytårskuren til 1. weekend i februar, hvilket betyder at nytårskuren er den 4. februar
2017.
Turudvalget nedlægges, da det har fungeret med forskellige initiativtagere uden for dette udvalg.

Ad 4:

Claus vil gerne lave et par kurser i navigation i løbet af vinteren. Forslag om den 18. januar og den 22.
februar.
Niels Ulrik vil undervise i knobning og Leif i whisky og splejsning: 15. marts.
Carsten M. vil gerne vise os rundt i Danmarks Radio og koncerthuset. Dato kommer senere.

Ad 5:
Ove: Vi skal have en ny bookingportal.
På lørdag den 12. november er der store badedag. Jaque arrangerer. Mødetid kl. 10 i kajakkerne.
Vi har fra sejlklubben fået 5000 kr. til indkøb af borde og bænke, og Esben har bestilt to borde på
Højagergård. De er ved at være færdige. Bordene er 220 cm lang og skal hentes i åbningstiden inden 15.30.
Vi beslutter at bestille transport, hvilket koster 250 kr. Bordene er lavet i lærketræ og skal grundes med
grundingsolie. Jesper M tilbyder grundingsolie, han har i overskud.
Jaque og Lars var til standersænkning. Her var vi med i formandens tale, hvor vi fik tak for den store
deltagelse ved arbejdsdagen.

Ref. Margo
15.11.2016

