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Ansvarlig
1.

Velkommen til nye medlemmer
Velkommen til Marianne og Jesper; som vi glæder os til at møde.
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7.

Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen er rettet og lagt på vores hjemmeside.
Jesper har også sendt den ud til alle medlemmer efter mødet.
Ud over disse aktiviteter er der "Vild med vand på havnen" den 10/6 og
Haldor Topsøe Cup den 20-21/5.
Weekendtur
Sveriges turen er aflyst i år, men der bliver i stedet en weekendtur til
Flensborg fjord den 11-13/8.
Hjemmeside
Hjemmesiden er blevet rettet.
Vores nye hjørne - nye planer
Der er afsat 5000 kr. i år til forbedringer af vores nye område.
Peter har lavet et udkast til en ny rampe ned til vandet og plateau i
vandet. Den er tænkt udført i lærketræ. Forslaget blev godt modtaget.
Forslaget vil blive fremlagt for Michael, der har grunden ned til vandet,
havnen og bestyrelsen for sejlklubben.
Byggeudvalget består foreløbig af Peter, Lars, Jesper, Carsten, Dinah og
Marianne.
Peter anslår projektet vil koste ca. 2500 kr.
Derudover er der ønske om et skur til grej og et kajakstativ mere.
Susanne har skaffet endnu et bord/bænkesæt til vores hjørne.
Vi har fået det af et beskæftigelsesprojekt i Frederikssund Kommune.
Vild med vand - status
Der er "Vild med vand" arrangement den 10/6 på havnen og i hele
Danmark. Claus er med i havnens udvalg. Der vil være en række
aktiviteter i havnen: Optimistjoller, kapsejlads i folkebåde, prøveture
med fiskekutter, rør en fisk, "vinterbadning" og også gerne
kajakprøveture, opvisning i kajak m.m..
Claus efterlyser interesserede fra klubben, der har lyst til at deltage.
Der skal også være et reklamefremstød i Jægerspris den 2/6 for
arrangementet, hvor der også mangler folk. Så meld dig til Claus, hvis
du vil/kan deltage.
Kend dit rovand
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DGI har ikke valgt vores klub til at arrangere "Kend dit rovand" i år.
Men vi har fortsat mulighed for at deltage i arrangementerne hos de
andre klubber.
Livreddende førstehjælpskursus og redninger på vand
Kurset bliver den 18/6 fra kl. 9 på havnen og varer i 8 timer, hvoraf de 4
timer er på vandet.
Deadline for tilmelding til DGI er den 21/4. Jeg har sendt nyt link og ny
orientering ud til alle.
Inden mødet var vi kun 3 tilmeldte, men på mødet viste det sig, at 6-8
medlemmer mere var interesserede.
Prisen er efterfølgende ændret fra 600 kr. til 450 kr., til gengæld skal vi
så stå for egen forplejning hver især. Så jeg håber, der er flere, der har
lyst til at være med.
Jeg spørger også Hans Friis fra sejlklubben, om der er mulighed for
tilskud fra kommunen.
Sommerfest
Bliver den 24/6 kl. 18. Carsten tænder grillen.
Vi laver en lille ret hver til en fælles buffet og tager kød med til grillen til
os selv. Vi sørger også selv for drikkevarer. Så det er, som det plejer.
Ny havnefoged
Vores nye havnefoged Bjørn kom forbi for at præsentere sig selv.
Han er ansat i militæret. Har sprunget faldskærm på eliteplan, er pilot
og har bl.a. sejlet optimistjolle, som han også træner de unge på havnen
i at sejle. Han vil være på havnen tirsdag og torsdag og kan ellers
kontaktes på mobilen.
Haldor Topsøe Cup
Bjørn fortalte, at der arrangeres Haldor Topsøe Cup fra havnen den 2021/5. De mangler frivillige til alt. Så hvis du har lyst til at give en hånd
med, kan du kontakte Bjørn på mail eller mobil.
Se mere på Brocup.dk
Ny sæson
Den ny sæson starter torsdag den 6/4 kl. 18.30. Dinah er turleder.
Ture med Per
Per vil i løbet af sæsonen arrangere ture til fx "Sunkne verdener",
Stevns, Kbh. og nattur. Per lægger dem ud facebook.
Han opfordrer også til at deltage på crawl holdet i Frederikssund
svømmehal. Det er onsdage.
Nye numre til kajakkerne
Vi skal igen i år have nye numre til vore kajakker.
Jesper får 100 numre, så vi tænker, der vil være nye numre til alle
kajakker, uanset hvor mange man har.
Jesper melder ud, når han har fået de nye mærkater.

