Medlemsmøde onsdag den 11.3.2015 i klubhuset
Deltagere: Jesper, Margo, Peter, Per W, Carsten, Ida, Niels Ulrik, Karsten, Tommy, Esben, Susanne,
Ingrid, Uffe, Bjarne, Vibeke, Lars K, Leif og så Lars D og Karin, som ikke havde læst starttidspunktet
korrekt.
På vores forårsmøde er årets aktiviteter og Aktivitetsplanen omdrejningspunktet. Jesper indledte
mødet med at glæde sig over, dels flere gode arrangementer i vinterens løb, dels at vores
”weekendvagt” fungerede efter hensigten og vi havde i klubregi haft nogle gode vinterture.
Fra Aktivitetsplanen skal særligt fremhæves::
23.4 ”Vis mig dit rovand” i Kignæs Havn. Alt er klappet og klart. Kager ved Vibeke, Ida, Susanne og
Lars D. Grillarrangement ved tilbagekomsten v. Peter, Esben, Lars K og Niels Ulrik. Jesper svæver
over vandene. Karsten foreslog, at alle sætter i yderst på molen.
Sommerfesten lægges i år den 20.6 pga for stort frafald den 6.6. Jesper, Ida og Carsten er
tovholdere
Juli. Sommertur til Gudenåen. Per W og Carsten arbejder videre med en model, hvor man kan stige
på og af undervejs, som ved tidligere sommertursarrangementer. Midt, slutning af juli.
1.8 Tur fra Kulhuse Strand til Munkholmbroen v. Esben
8.8 Sløjfeløb efter samme model som 2014, men nu med bedre vejr. Lars K, Lars og Tommy er
tovholdere.
15.8 Frederikssund For Fulde Sejl sammen med Malikflokken og Ungdomsskolen. Lars D er
kontaktperson
21-23.8 Fridafors. Karsten undersøger muligheden for at leje hele naboens hus pga. de mange
ønsker om en seng der.
Lars D. vil indbyde til en kanal tur i København. Per W. sagde, at han ad hoc, afhængig af vind og
vejr, ville indbyde til ture.
Herefter tog vi en diskussion om deltagelse i DGI eller DKF. Pt. er vi med i begge, og det håber vi at
kunne blive ved med.
Kort diskussion om bedre muligheder for isætning og opbevaring af kajakker. Tommy, Ove, Jesper,
Leif og formanden for Sejlklubben og Havnen stikker hovederne sammen om et forslag fra
kajakafdelingen.

Lars D foreslog en tur Kunsten på Christiansborg, herunder Provianthuset, evt. med spisning i
Snapsetinget først. Deltagelse er gratis, vi skal vare være mindst 15. Tilslutning til forslaget, og
Lars D bestiller en tur til slutningen af februar 2016. Bestillingen foregår i maj. I hører nærmere.
Referent: Lars D og Jesper

