Jægerspris Kajakklub
Referat af årsmøde den 15. november 2017
Ref.: Susanne
Tilstede: Jesper J, Lars, Kim, Bjarne, Eva, Peter, Margo, Jesper M, Marie, Klaus, Malene,
Marianne, Carsten, Tommy, Erik M, Dinah, Ove, Anne-Grethe, Karin, Per W, Susanne

Ansvarlig
1.

Beretning v/ Jesper J

2.

Jesper M har lavet nyt kajakstativ. Tak
Dinah arrangerer portvinssmagning 17/11.
Susanne arrangerede livreddende førstehjælpskursus på vand gennem
DGI.
Torben fra Fr. værk kajakklub afholder turlederkursus til foråret 2018
gennem DGI.
Tak for den store tilslutning til arbejdsdage.
Dinah er blevet valgt som suppleant i sejlklubbens bestyrelse.
Tak til turudvalg for planlægning af sommerturen.
Tak til festudvalg.
Tak til arrangører af aktiviteter gennem vinteren.
Tak til materiel holdet.
10 års jubilæum
Tine, Ida,
Lars og
Susanne

3.
Klaus

Ida, Karin

Per, Dinah
4.
Jesper J

Alle

Vi beslutter, at slå sommerfest og jubilæum sammen.
Festudvalg: Tine, Ida, Lars og Susanne
Festudvalget finder en dato i juni, hvor lokalet er ledigt.
Vinterarrangementer 2018
Klaus vil gerne stå for et kursus i søkort, søfartsregler, kapsejladsregler
samt læsning af svenske søkort og evt. en aften med knob og
vinsmagning. Klaus finder datoer på 1-2 torsdage i februar.
Ida og Karin har forsøgt at få plads til rulletræning i de nærliggende
svømmehaller. Det har dog indtil videre ikke givet resultat.
Forslag om at høre DGI om vi evt. kan leje os ind i deres hal.
Per og Dinah sætter markeringsbøjer op ud for havnen.
Sæson 2018
Vi fortsætter med torsdagsture i sommerhalvåret. Jesper J sender en
kalender ud til marts, hvor også sejlklubbens arrangementer er skrevet
på. Forslag om fælleskalender med sejlklub.
Husk at komme til tiden, forår og efterår bliver det tidligt mørkt. Skal

Malene
Bjørn
5.
Dinah

6.
Bjørn
Malene

7.

Erik M
Malene
8.
Alle

9.
Jesper J,
Peter, Leif
Erik, Carsten
Niels-Ulrik
Susanne

man vente på nogle, bliver tiden, hvor det er lyst, knap.
Erfarne roere skal respektere de nye turledere og følge deres plan og
tempo.
Vi ror fortsat i samlet flok. Forslag om, at vi ror to og to.
Efter pausen kan de, der har lyst ro en længere tur, men skal huske at
give besked til turlederen.
Forslag om, at vi får en plads på opslagstavlen i klubhuset, hvor vi kan
hænge kalender, tlf. nr. og evt. får plads til en logbog, så vi kan se, hvem
der er roet ud og kommet hjem.
JSK bestyrelse
Peter træder ud som vores repræsentant. Dinah er blevet valgt ind i JSK
bestyrelse som suppleant og er dermed også JKK's repræsentant
fremadrettet.
Havnefoged Bjørn kommer forbi
Vi har et godt samarbejde på havnen og føler os godt behandlet.
Bjørn og Malene sørger for opslagstavleplads og logbog til
kajakklubben.
Der bliver talt om mere hensigtsmæssig parkering ved vores slæbested,
så både mastehus og kajakplads kan betjenes, uden at vi er i vejen for
hinanden. Og således at ingen holder i vejen for ind og udkørsel.
Bjørn har en plan.
Hvordan tager vi godt imod nye medlemmer.
De nye medlemmer føler sig taget godt imod.
Ros til Peter, Erik, Ove og Jesper.
Lidt forvirring omkring, om vi havde plads til et nyt medlem i
sensommeren. Vi vil helst modtage nye medlemmer om foråret, og
havde derfor ikke aftalt, om vi havde plads til flere i år.
Skal vi have venteliste?
Erik M har savnet, at kunne læse noget om klubben på hjemmesiden og
vil gerne lave en skrivelse.
Forslag om, at der også kommer til at hænge noget om kajakklubben,
optagelse m.m. i glasskabet ved klubhusets indgang.
Skal vi have faste pladser til private kajakker.
Dinah og Margo vil gerne have fast plads i det nye stativ med egen lås.
Vi forsøger med max en kajakplads til hvert klubmedlem i første
omgang.
Bliver der pladsmangel, kan nogle af de sjældent brugte klubkajakker
måske få en anden plads end på stativ.
Valg af Kajakudvalget
Kajakudvalget: Jesper J, Peter og Leif modtager genvalg.
Der holdes møde 2 gange årligt og endnu et medlem er velkommen.
Valg af andre udvalg
Erik og Carsten står fortsat for vedligeholdelse af materiel.
Epp 2 uddannelse står Niels-Ulrik fortsat for.
Susanne vil gerne være med til at planlægge sommertur 2018, gerne til

Dinah
Lars, Peter, Dinah

Anne-Grethe
m.fl.
Jesper J

det sydfynske øhav, har nogle lyst til at være med i planlægningen?
Dinah har kontakt til Kollund og Gråsten kajakklubber.
Sliskeudvalg: Dinah, Peter og Lars.
Nytårskur: Anne-Grethe, Ove, Marianne, Marie og Klaus, det bliver sidst
i februar. De skriver en dato ud.
Jesper J melder os til arrangører af se dit rovand hos DGI.
Evt. skal turen denne gang gå fra Skuldelev Strand. Hvor vi kan grille og
se den nye bro. Dog et problem med manglende toiletforhold.
Per W anbefaler deltagelse i DGI weekend arrangement på Sølager i
juni.

