Kajak medlemsmøde den 19. september 2017
1. Rampe til at sætte kajakkerne i vandet fra:
Kajakudvalget har fået tilladelse til at lave en rampe der, hvor vi sætter kajakkerne i. Vi har fået
5000 kr. til en rampe i indeværende budget og har søgt om yderligere 5000 kr. til næste budgetår,
hvis det bliver nødvendigt. Peter har et forslag til en 8 m lang og 1½ m bred rampe evt. med
kunstgræs eller lister på. Pontonbroen kan evt. monteres på tværs, hvis vi får tilladelse til at få den.
Kajakudvalget snakker endnu engang med grundejeren til matriklen overfor for at sikre, at han ikke
bliver generet af en rampe.
Rampen skal sandsynligvis tages op om vinteren, da den ellers ikke holder.
Vedtagelse: Peters forslag vedtages i første omgang. Derefter ser vi, om vi har behov for en
pontonbro, tømmerflåde e. lign. længere ude.
Sket på arbejdsdagen: Lars og Peter har købt 6 betonstolper og skruer til reparation af de to fag,
som ligger på havnen. Planen er at fastmontere det ene fag på betonstolperne. Det andet fag (med
pontoner) bliver lagt ”flydende” i forlængelse.
2. Forslag om endnu et kajakstativ:
Et stativ er efterhånden ikke nok til alle kajakker, så Ida og Dina foreslår endnu et evt. med faste
pladser, og at alle medlemmer tildeles en plads. Som det er nu er der nogle, der har to kajakker
liggende. Margo foreslår, at stativerne bliver overdækket, så kajakkerne ikke bliver skadet af sol.
Havnefogeden har givet adgang til at vi kan få plads til et kajakstativ mere. Der diskuteres også, om
vi kan få fortrinsret til kajakområdet, da det ofte bliver brugt som parkeringsplads i forhold til
klargøring af både i sejlklubben. Evt. kan havnefogeden fordele pladsen i forhold til kajakker,
master, sejlbåde og biler.
De nuværende stativer kan være svære at komme til på de nederste pladser, så Claus foreslår at
donere fliser, således at stativerne kan hæves. Et brugt stativ er set til 1500 kr. (i skrivende stund er
kajakstativerne hævet på fliser, der lå på havnen, ligesom der er lagt fliser til et ekstra kajakstativ).
Vedtagelse: Jesper Meier vi finde ud af priser. Vi snakker med havnefogeden om plads.
3. Evaluering af turen til Flensborg fjord:
Positivt: lækkert sted, men der skulle være ro kl. 22. God tur og godt arrangement. Karin roste det
store område dernede og syntes hun nåede at se meget på den korte tid. Alt var godt timet.
Negativt: lang køretur og langt at køre for at ro. Der var mulighed for at ro på stedet, så det havde
ikke været nødvendigt at køre så langt. Ida foreslår at bo et sted, hvor man kan sætte kajakkerne i
på stedet. Marie havde ikke forstået, hvordan madkonceptet var og var heller ikke ude og ro 2.
dagen pga. den lange køretur hjem.
Hvad har vi lært fremadrettet:
Vigtigt at have respekt for turledertjansen, da det den person, der kender planen.
Dina foreslår at have en presenning til at lave en shelter på stranden.
Forslag om tur til Rantzausminde (Annegrethe og Ove). Ida siger, at der i Rantzausminde er shelters
på stranden nu.
4. Forslag om at splitte torsdags turene op i 2 grupper nogle gange:

Anne Grethe har ovenstående forslag for at tilgodese både de, der har lyst til at give den gas og
andre kortere ture evt. af hensyn til nye medlemmer. En opsplitning vil også give mulighed for at
der kan være en tur andre steder fra. Forslag om at turlederen tager bestik af, om der skal være
flere ture samme aften.
Marie foreslår, at vi ror ud sammen alle sammen, drikker kaffe og derefter kan man splitte op i
forskellige hjemture og mødes hjemme.
Vedtagelse: turlederen lægger op til, hvordan turen kan være, så den tilgodeser både de, der ror
kortere og de, der ror længere.
5. Revidering af turlederreglerne.
Jesper inviterer en fra DGI i forbindelse med turlederrollen, hvorefter vi reviderer turlederreglerne.
6. Evaluering af sæsonen.
Udsættes til næste møde.
7. Nye medlemmer.
Lars forslår at en tovholder ringer rundt til de nye medlemmer og inviterer dem til møde, da ingen
af de nye medlemmer er mødt op til dette møde. En slags mentorordning. Ida vil gerne være den,
der ringer rundt. Jesper leverer numre, hvis der bliver nogle vinterarrangementer.
Marie foreslår at høre de nye medlemmer om, hvad deres forventninger er i forhold til at være
medlem.
Punktet tages op igen til næste møde i november.
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