
Referat af efterårsmedlemsmøde onsdag den 19. september 2018 

Deltagere: Ove, Marie, Lars, Pia, Carina, Per, Carsten, Marianne, Trine, Erik, Karin, Niels Ulrik, 

Ida, Peter, Margo, Esben, Jesper J, Marlene 

• Opsamling på sommerturen til Rantzausminde 

Gode dage, masser af ros, godt vejr selv regnvejret. Ove efterlyser lidt mere styring. Margo 

er enig efter at blive ladt tilbage. Forslag om aftaler om turledere fra dag til dag på turen, 

langsom og hurtige grupper, makkerpar. Vi er gode til udturen men ikke hjemturen, her 

taber vi ofte nogle. Men det er sværere at holde styr på store grupper, så mindre grupper 

eller makkerpar kan være en god ide også på torsdagsturene. 

Marie har en oplevelse af, at turlederen udstikker en tur, men det er ikke altid, folk retter sig 

efter det. Vigtigt at folk respekterer det, at vi har en turleder.  

Forslag om at lave en liste over, hvad man som turleder skal tænke på. Jesper sender en 

rundt, da den allerede er lavet. 

Jesper efterlyser, om der er nogen der har lyst til at lave en sommertur 2019. 

Ove foreslår sommertur til Avnø ved Knuds Hoved, Karrebæksminde og Enø. Han nævner, 

at der er en Facebookgruppe, der hedder Havkajakroerne, der hver sommer også laver en 

tur.  

Peter foreslår en tur til Kullen. Frederiksværkgruppen har erfaring med ture dertil, så måske 

kan vi få ideer derfra eller deltage i deres tur. 

• Ordning med lås på containeren 

Nøglen til pengeskabet findes i en krukke i et skab til venstre under tavlen i klubhuset. I et 

skab til højre er pengeskabet, og der er nøglen til containeren.  

• Velkomstfolder og folder til intro 

Forslag er sendt ud til medlemmer. Erik, der står for den, siger selv, at folderen er meget stor 

og meget detaljeret og kunne ønske sig en kortere, der mere er en præsentation af klubben. 

Carina og Pia følte sig som nye medlemmer godt informeret. Folderen skulle gerne være 

klar til den nye sæson. 

• Skal vi ændre afgangstidspunkt til klokken 18:00 både i august og september? 

Ida stiller forslaget for at have lidt bedre tid, mens solen er på himlen. Der er dog flere, der 

giver udtryk for at have svært ved at nå det. Forslaget lægges til at simre indtil næste møde i 

november, hvor man kan tænke over, om det vil være en mulighed at starte kl. 18 begge 

disse måneder. 



• Orientering om årets afholdte intro og lidt tanker om intro i 2019 

Erik og Peter vil gerne fortsætte med at afholde introdage, men de vil gerne gøre det 

nemmere for dem selv, så de ikke skal samle op det meste af sæsonen, som det er nu. Evt. 

vil de melde en enkelt dag ud med intro. Når de har et forslag på bedding, tager de det op 

igen.  

Per foreslår, at det skal koste evt. 200 kr., når man melder sig til, således at det har lidt 

omkostninger, når de melder sig. Peter siger dog, at folk der har meldt sig til, altid kommer 

med eller uden svømmebevis.  

12 har i år været på introtur, og vi har fået 7 medlemmer. I øjeblikket er vi 45 medlemmer.  

• Skal vi have færre teknikaftener og f.eks. bruge 20 minutter hver gang til at træne en 

Forslag om også at have mulighed for at lave to hold: et rohold og et teknikhold. Per er 

bange for, at teknikdelen bliver udvandet på den måde. Nogle gange er det sket, at et hold 

har roet en tur, og det har også fungeret. Hvis vi ved, der er teknikaften, er der den fordel, at 

der er en, der har forberedt sig, og man har taget tøj på til det. Foreløbig bibeholdes 

teknikaftenen den første torsdag i måneden.  

•  

• 2-er kajakken – hvordan skal den bruges? 

Kan man booke den og invitere et ikke-medlem med ud og ro f.eks.? Aldersgrænsen i 

klubkajakker er 12 år i flg. vores klubregler. Der gælder de samme regler som med de andre 

kajakker.  

• Input til sejlklubbens generalforsamling – eks. Budget, nye tiltag 

Jesper spørger, om vi mangler penge til noget, vi kunne ønske os. Peter mener måske, at vi 

skal investere i en ny kajak med jævne mellemrum. Måske at skifte en kajak ud hver andet 

år med spraydeck og vest. Vi kunne evt. have et beløb stående, som kan bruges. Derudover 

er der forslag om en kajaktrailer, en overdækning til vores kajakker samt noget, der gør det 

nemmere at sætte vores kajakker i ved slæbestedet evt. en lille flydebro, der kan trækkes ud.  

Derudover bliver der nævnt, at der er behov for et nyt kajakstativ ved mange flere 

medlemmer. 

• Kan vi ændre vores onsdags møder til torsdag – af hensyn til svømmepigerne? 

Om sommeren fastholder vi onsdagsmøder, og efter sejlsæsonen torsdag. Fremover starter 

vi først kl. 19.  

• Et godt bud på vinterarrangementer 

Carsten og Jesper har forslag om filmaften med god mad og rødvin. De inviterer til en 

Marthaaften med filmen ’Det gode skib Martha’. 



Trine foreslår et kajakyogahold. Hun har snakket med Anette, men de har ikke fundet en 

fælles aften. Hun spørger, om der er stemning for et vinteryogahold. Undervisning 1½ time 

med prisen ca. 125 kr. pr. aften. Marlene gør opmærk som på, at er man medlem af 

motionscenteret, kan man gå til yoga 2 gange om ugen. Her koster det 250 kr. om måneden 

at være medlem.  

Der er enkelte positive tilbagemeldinger til Trine med bemærkninger til pris og tidspunkt. 

Trine arbejder lidt videre med forslaget.  

Esben nævner ’kajakspinning’ i motionscenteret. 

• Evt. 

Per gør opmærksom på, at når vi låner vores kajakker ud, er det os, der har ansvaret, hvis der 

sker en ulykke. Han mener, man skal på et introforløb, hvis vi låner dem ud. Niels Ulrik er 

enig, at vi skal overveje, om vi skal gøre det igen. 

Jesper fortæller, at det gule hus ved siden af havnen har haft besøg af flere kajakfolk i telt i 

løbet af sommeren. Herfra har de kunne betale for at kunne benytte sig af havnens 

faciliteter. 

 

26.09.18  

Margo 

 

 

 


