Medlemsmøde 19.9.2012 i klubhuset
Deltagere: Leif, Peter, Jesper, Trine, Carsten, Ida, Niels Ulrik, Per T, Ove, Lars K, Jeanne, Anna Grethe, Per W,
Erik, Tommy, Margo, Vibeke, Martin og Lars D
Foreløbig dasorden (som fulgtes)
1.
2.
3.
4.
5.

Jeanne om sommerfest
Tommy om kajakstativ
Erik om optagelsesprocedurer
Leif om vinteraktiviteter
Evt. Festudvalg

1. Sommerfesten. Den lægges første lørdag i juni (ligesom nytårskuren ligger den første lørdag i januar).
Derfor ligger sommerfesten den 1.6 2012 og nytårskuren den 5.1.2013
2. Kajakstativ mm. Indtil videre er havnefogeden udgået for mærkater, så vi kan ikke få ekstra, hvis vi fx
gerne vil have mærkater til ekstra kajakker på havnen. Måske skal vi selv stå for mærkater. Endnu ikke
afklaret. De er plads på stativerne, hvis vi rydder op. Måske skal stativerne rykkes længere ud på molen –
eller om bag det store hus. Der skal samarbejde med sejlklubben og molen. Ove og Tommy er vores
udvalgte
3. Optagelsesprocedure. Peter er tilfreds med de regler vi har, fordi de er til at administrere, men
holdningen er, at vi skal være fleksible, hvis vi kan optage flere end 5 pr. år
4. Vinteraktiviteter. Leif og andre har mange forslag til, hvad vi kan lave denne vinter, når der ikke er så
meget aktivitet på vandet.:
- foredrag- Vi har allerede et 22.11 kl. 19-22 om turplanlægning v. Jeanne og Nina
- Carsten og Ida om Gear til kajakfolket, herunder catwalk. Også noget om sikkerhed og teknik
- Anna Grethe: kajakyoga v. Annette
- Carsten inviterer på tur i DR-byen
- Peter og Erik instruerer i færdselsregler til søs + kort og kompas. Evt. blot til et medlemsmøde
- Ida: lad os spille badminton en søndag formiddag. Det var der stor opslutning bag – men ingen hal indtil
videre. Lars undersøger muligheden for adgang til gymnasiet
- Svømmhalsadgang. Ida har stadig kontakt til Fr.sund. Godt til træning og for aspiranter. Vibeke
undersøger mulighederne i Slangerup
- Svømning tirsdag kl 19 eller fredag aften. Leif tager initiativ på facebook og mail efter medio oktober
- Carsten foreslår filmaften og billedaften. Positiv modtagelse
5. Evt.
- Nytårskuren ligger 5.1.2013
- Næste medlemsmøde er 15.11. 2013 kl. 19
- Deltag i sejlklubbens generalforsamling den 25.10, hvis det passer i kalenderen. Vi skal ses.
- Møder afholdes kl. 19
- Torsdagssejlads: 20.9 Leif og Erik, 27.9 Lars D (som alligevel ikke kom)
- Lørdagssejlads på vandet kl. 10.30, også selv om kajakkerne sættes i andre steder.
6.10 Jesper, 13.10 ledig, 20.10 Ove og Anna Grethe, 27.10 ledig
- Vintertest 1. lørdag i november, altså 3.11 kl. 10.30
- Opslag og referater af gode ture m. billeder sættes op i word og sendes til webmaster. Flemming og
Bjarne kunne fx lave et indlæg om fastspænding af kajakker
Referent: Lars D

