Jægerspris Kajakklub
Årsmøde den 14. november 2018
Ref.: Susanne
Tilstede: Jesper J, Bjarne, Eva, Peter, Jesper M, Anne-Grethe, Trine, Niels-Ulrik, Lotte,
Espen, Margo, Kim, Dinah, Leif, Søren, Lean og Susanne
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Ansvarlig

Opsamling fra sidste årsmøde

Jesper J

Fremover skal klubbens møder afholdes på torsdage kl. 19.
For at få mere tid på vandet inden mørket falder på, beslutter vi at
torsdagsroning, som forsøgsordning, starter kl. 18 i april, august
og september.
Opsamling på sæson 2018
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Jesper J

Ærgerligt at turlederkurset blev aflyst, men vi håber, det kan
gennemføres i 2019.
Fin tur til Rantzausminde.
Nytårskur
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Jesper J

Vi tager traditionen tro på en lille rotur den 31/12.

Udvalget

Festudvalg til nytårskur: Lars K, Dinah, Lotte, (Dinah spørger
også Marianne). Festudvalget sætter datoen og skriver
indbydelse.
Sommertur

Udvalget

Anne-Grethe foreslår en tur til Gavnø og området omkring.
Sommerturudvalg: Anne-Grethe, Trine, Ida og Ove. :)
Dato for sommerturen bliver 15.-18. august. Man kan deltage i det
antal dage man har lyst og mulighed.
Valg af kajakudvalg
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Udvalg
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Dinah

Peter, Jesper J og Leif blev genvalgt.
Kim Ovdal blev nyvalgt.
Tak til jer.
Hvad vi har i havnens bestyrelse
Peter træder ud af sejlklubbens bestyrelse, hvor han har haft en
observatørpost. Dinah som har været suppleant træder ind i
stedet. Tak for arbejdet til Peter og tak til Dinah.
Sejlklubben vil gerne have at vi deltager i deres arrangementer.

Jesper J

På arbejdsdagen var kajakklubben repræsenteret med 5
medlemmer. Jesper J lover at sætte diverse aktiviteter på havnen
ind i kalenderen, da flere gerne vil deltage.

Resultatet af dagen er det fine cykel- og affaldsskur.
Sejlklubben vil gerne bede om et oplæg til, hvad vi kunne tænke
os i kajakklubben.
Kajakudvalg Kajakudvalget vil tage vores forslag op. Vi har 10.000 kr. fra sidste
år stående.
Der er forslag til: Overdækning af kajakstativer. Forbedring af
slæbestedet, der er meget glat. Flydebro flyttes ud for enden af
slæbestedet. Containere til opbevaring af kajakker evt. beklædt
med træ.
Da der er strandfredning inden for 300 meter og Michael i det gule
hus ejer området omkring molen, skal han høres. Jesper J taler
med ham. Andre skal evt. også høres, hvis vi skal have
containere på havnen.
Får vi mulighed for containere eller anden lukket opbevaring af
kajakker, er der forslag om, at vi spørger Jacques om hjælp til
udformning og tegninger.
Sponsorudvalg
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Dinah, Kim

Dinah og Kim melder sig som det nye sponserudvalg. Tak!
Ønsker du at være med i gruppen, er du meget velkommen og
bedes sende en mail til kim-ovdal@lygas.dk.
Der er mange fonde, tipsmidler m.m., man kan søge.
Kim kender en der er god til at formulere fondsansøgninger.
Vi kunne tænke os at søge om nye kajakker med tilbehør.
Veste og spraydæk.
Kim foreslår, at der kunne være sponserplads på klubkajakker og
på eventuelle containere.

Dinah

Vi skal sikre os, at sponserpenge kun er til kajakklubben. Det
tages op på næste sejlklubsmøde.
Evt.
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Trine

Trine spørg om nogle er interesserede i yoga undervisning her til
vinter. Louise fra Aerobicgården vil gerne undervise os.
Pris 600 kr. for 5 gange, med hold på ca. 12 personer.
Trine undersøger, om det kan lade sig gøre i klublokalerne.
Trine melder ud, når hun har et konkret tilbud.
Lotte spørger, om der er plads til flere kajakker i stativerne. Man
tager bare en plads, så længe der er ledige pladser. Sæt evt.
navn på din plads.

Dinah

Dinah er interesseret i tidevandsroning og kursus på vestkysten.
Hun melder ud med et aktuelt tilbud, så andre også kan deltage.

Jesper J

Jesper J melder os til DGI's "Vis mig dit rovand", tilmeldingen er i
februar.
Jesper slutter af med tak for fint møde.
Ref:. Tak for kage, jeg fik ikke fat i hvem, der havde bagt.

