Jægerspris Kajakklub
Medlemsmøde den 14. marts 2018
Ref.: Susanne
Tilstede: Jesper J, Lars, Bjarne, Eva, Peter, Jesper M, Marianne, Tommy, Erik M, Ove,
Anne-Grethe, Karin, Per W, Vibeke, Trine, Ida, Niels-Ulrik, Lotte, Espen, Susanne
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Opsamling fra sidste medlemsmøde
Turlederfunktion:
Præcis afgang.
Ro sammen til første pause, aftal derefter med turleder, hvis du vil
ro en anden rute hjem.
Aftal med turleder inden du gør ting, som ikke er aftalt på forhånd.
Udvis opbakning og respekt for turlederen.
Faste pladser på kajakstativ:
Jesper M har lavet et ekstra kajakstativ - tusind tak!
Alle der har behov, vælger en plads på et stativ og skriver navn på
pladsen.
Alle uden for kajakklubben flytter deres kajakker, det overlader vi
til Bjørn, Jesper J tager kontakt til ham.
Status på brobyggeri:
Lars og Peter beder om hjælp, når de er klar.
Information i skab ved havnefoged:
I skabet skal hænge vores årsplan samt tlf. på kajakklubbens
formand.
Redaktør af informationer i skabet er Malene.
Hjemmeside:
Erik M vil gerne stå for information til nye medlemmer på
hjemmesiden. Erik laver et udkast, som Jesper J godkender inden
udgivelsen.
Er der nyt fra bestyrelsen i JSK:
Dinah har endnu ikke været til møde, men informerer, når der har
været møde.
Aktivitetsplan 2018
Jesper har sendt ajourført aktivitetsplan ud.
Trine ønsker at bytte weekendvagt den 24-25 marts, da hun ikke
er vinterroer. Hvem vil overtage den tjans?
Den 26/7 mangler turleder, da Jesper M ikke kan. Hvem kan?
Eva overtager Lottes tjans den 12/7.
Lars mangler afløser den 2/8. Kan nogen overtage?
Vi har to turlederkursusdage i år.
Den 26/4 kl. 18.30 teori og den 7/6 kl. 18.30 teknik.
DGI prøv nyt rovand.
Den 17/5 fra Skuldelev Strand kl. 17. Tur til den nye bro.

Forplejning skal være enkelt fx sodavand.
Havnefoged Bjørn kommer forbi.
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Vi er glade for, at Bjørn sætter varme på inden vore møder.
Den 15/4 er der byggeprojekt på havnen, nye pæle skal isættes.
Vi er meget velkomne til at hjælpe.
Der er kapsejlads første gang den 3/5, der vil nok også være
servering af mad fra den dato.
Vigtigt: Om torsdagen, hvor vi ror, er Bjørn ude med to
motorbåde. Sker der et uheld, hvor vi har brug for hjælp, kan han
kontaktes på mobil tlf. 24638478. Det anbefales, at skrive
nummeret ind i din telefon. Han kan være hurtigt fremme, uanset
hvor vi ror i Roskilde fjord.
Husk altid at skrive, hvor vi tager hen på wide board tavlen i
klubhuset, inden afgang.
Sejlklub
Den 25/10 generalforsamling.
Den 6/10 arbejdslørdag.
Status nye medlemmer
Der er to nye medlemmer på venteliste, de har roet før.
Vi er ca. 40 medlemmer.
Niels-Ulrik vil gerne afholde EPP 2 kursus i sommer, hvis der
minimum er 4-5 interesserede.
Årsmærker
Jesper uddelte årsmærker til kajakkerne på mødet. Mangler du,
kan du få dem hos havnefogeden.
Fremover vil de ligge i et skab i klubhuset, hvor du krydser af på
en liste, når du har taget dit/dine mærker. Alle klubmedlemmer
skal have årsmærke på kajakken, for at kunne ro ud fra havnen.
Jesper sørger for, at vi får et af skabene i klubhuset til vore ting.
Men han skal lige aftale det med sejlklubben først.
Evt.
Ny registerlov

Jesper
Alle

I følge den nye registerlov skal Jesper oplyse os om, at han har et
regneark med vore navne, adresser, tlf. nr. og mailadresser
liggende på sin computer. Det er hermed gjort.
Af sikkerhedsmæssige årsager ligger der ingen adresser på
hjemmesiden, da nogle måske har hemmelig adresse.
Vild med vand

Klaus

Vild med vand afholdes den 9/6. Har du lyst til at give en hånd
med, skal du kontakte Klaus, som er tovholder.
Der er god brug for hjælp.
Klaus vender tilbage med mere information.
Førstehjælpskursus på vand

Erik M

Erik M vil undersøge, om vi kan få bevilliget et førstehjælpskursus,
som det vi afholdte sidste år.

Nordea fonden
Dinah

Jesper oplyser, at Nordea fonden bevilliger penge til projekter, der
øger aktiviteter ved kysten. Mindste beløb er 100.000 kr.
Vi lader Dinah tage det op i sejlklubben.
Forslagene til ønsker er mange:
Sauna
Kajakhus (kajakker under tag)
Ergometer
Blade fra Kano-og kajakforbundet

Susanne

Susanne får ikke kano-og kajakforbundets blade, hun tager det op
med Hans Friis fra sejlklubben, da det kun er sejlklubben, der kan
rette henvendelse til kano-og kajakforbundet om den slags.
Så han skal bede dem tjekke, om de har adresser på alle
klubbens medlemmer, så alle kan få deres blade.
Nyt om Rantzausminde sommerturen

Susanne

Vores campingområde er bestilt til den 23-29/7.
Der er foreløbig 14 interesserede. Alle vil komme et par dage, så
måske forkortes turen til fx onsdag til søndag. Men det tager vi
stilling til, når der er lidt større overblik over, hvem der kommer
hvornår. Alle med EPP2 er selvfølgelig velkomne, uanset hvor
længe man kan deltage.
Glæder mig og tænker det bliver en smuk og sjov oplevelse.
Sommerfest

Festudvalget
Lars, Trine,
Ida, Carsten,
Susanne

Vores 10 års jubilæum bliver lørdag den 2/6.
Festudvalget har holdt det første møde. Vi har planer om at stege
en pattegris og at deltagerne, hver især, tager tilbehør, som salat
m.m. med, som vi plejer. Men det vil I høre nærmere om, når vi
kommer lidt tættere på. Og så skal vi selvfølgelig lege.

