Kajak medlemsmøde 8.6.2016
Deltagere: Flemming, Per, Claus, Marie, Jesper, Margo, Trine, Lars D, Erik, Ida, Jacques, Susanne, Marie,
Anna Grethe, Karin, Niels Ulrik, Ove, Jesper Meyer, Lars K, Bjarne, Karsten
Hjemmebag fra Tommys mor
Mødet startede med inspektion af vores nye område.
1. Siden sidst. Hvad der skete siden sidst. Molen vil gerne kajakafdelingen. Vi har fået 5.000 til
forberedende arbejde. Får vi ’value for money’?
Lars K. Det nye sted er muligt. Det er ikke så godt at sætte i fra pga. den lave vanddybde. Må vi sætte
flydebro ud uden at søge kystdirektoratet?
Flemming: Hvem skal søge? os eller molen? Det er molen.
Niels Ulrik: Kan vi godt fortsætte med at sætte i andre steder fra?
Jesper: Vestmolen er hårdt udsat efter Bodil, og derfor ser man ikke gerne, at vi kører derud.
Lars K: Vi kan stadig være nødt til at bruge råkostjernet (slæbestedet), hvis der er for fladt
Jacques: Ros til bestyrelsen og glæde over, at vi har nye muligheder. Går ind for ansøgning til
kystdirektoratet, også selv om han tror, at vi ikke får tilladelse. Der er restriktive sjæle i direktoratet.
Susanne: Hvad med vores bidrag? Kan det sættes ned, da vores udgifter ikke er så store? Vi betaler meget,
som vi ikke får noget for.
Ove: Vi har brokket os over, at vi betaler til følgebåde, som vi aldrig bruger.
Lars K: Hvad betaler vi i forhold til sejlklubbens medlemmer?
Claus: Der skelnes mellem at være ejer eller gast. Bådejeren skal betale 1200 kr, og gasterne betaler 5-700.
De behøver ikke at være medlemmer af en sejlklub. Vi svarer til en der har en jolle, og derfor betaler vi
1.200 kr
Niels Ulrik: En plads koster 22.000 og kontingent til havnen er 2.000.
Jacques: Det er godt at være medlem af en større sejlklub (a la Frederikssund), og derfor skal vi blive, også
selv om vi er med til at betale for juniorsejlerne.
Jesper: Vi kan jo møde op og kræve et mindre kontingent. Indtil videre er der ingen af os, der vil have den
bestyrelsespost, som vi er blevet tilbudt.
Claus: Indspark om nødvendigheden af at støtte en sejlforening med mulighed for unge sejlere.
Erik: Hvem står for vores nye område? Os selv! Går ind for at fliser under kajakstativet, jf vores nye
Ove: Tilbyder at slå græsset, men AG er ikke enig.
Borde og bænke er til alles afbenyttelse.
Jesper: Hvad vejer et kajakstativ? 4 mand kan klare det, tror mange.
Jesper: Hvor stor tilslutning til projektet? Håndsoprækning, og faktisk alle tilstedeværende nåede at række
hånden op = Vi går videre med projektet.
Der er blevet en bedre stemning omkring os, også i forhold til havnefogeden, Finn.
NU: Mærker til hver kajak. Kan vi ikke have et medlemskort i stedet for årsmærker?
Claus: Det er praktisk at have årsmærker for at se, om der er betalt kontingent, så det fortsætter.
Andre forslag:
Sommerferietur ikke aktuel i år, da Lars D ikke har tid til en tur fra Hårbølle camping. Andre forslag
modtages med kyshånd.
Referent: Lars D

