
Sommermedlemsmøde onsdag d. 13. juni 2018 
 
 

1. Velkomst.  
Mødet blev afholdt i det fri i vores kajakområde. Jesper bød velkommen til de 19 fremmødte. 
 

2. Nye medlemmer. 
8 har været til intro , hvoraf de 5 har meldt sig ind. Pia og Kim deltog i mødet og præsenterede sig. 
 

3. Afrunding – Prøv nyt Rovand – (Jesper J) 
64 kajakker deltog i arrangementet. Det var et fantastisk arrangement og DGI var meget tilfreds. Se 
tidligere mial udsendt efter arrangementet. 
 

4. Sommerturen til Rantzausminde – (Susanne K) 
Pga sygdom har Susanne meldt fra. Pt er der 10 deltagere og flere andre overvejer. Ny deadline er 
1. juli, hvor deltagerne så ser på mulighederne. Der satses på at være ved Rantzausminde torsdag 
d. 26/7 – søndag d- 29/7. 
Jesper sender orienterende mail ud. 
 

5. Havnens dag 9/6 – (Marlene) 
Der kom ca. 550 gæster på havnen og arrangementet må betegnes som en succes. 
Havnen har købt 4 sit-on-top kajakker, som kajakafdelingen også stod for udlån af denne dage. 
Disse samt 3 af klubbens kajakker var i brug hele dagen fra kl. 10-16. Der var konstant kø for at 
prøve begge kajaktyper. 
Marlene, Karin og Lars K var til stede hele dagen samt mange andre fra klubben dukkede op og 
hjalp til. Eva og Bjarne udlånte også deres kajakker, da køen var lang. Erik L viste 
grønlændervending. Mange – især unge – viste stor interesse for kajakkerne. Vi vil helt klart deltage 
igen næste år. 
Lars K havde trukket en kajak til Rejsestalden under Blå Nat d. 9/6 for at gøre opmærksom på 
Havnens dag. 
 

6. Skal vi have sponsorkajakker – (Kim) 
Klubbens kajakker trænger til gennemsyn og reparation og to af disse bør udskiftes. Kan nye 
erhverves som sponsorkajakker med sponsorater á f.eks. kr. 5000? Der er en mulig sponsor. Ideen 
er god, men hvordan kommer vi i gang.  
De to corsaire (gul/orange)anvendes ikke og kan sælges. 
Der er ønske om en mindre glasfiber kajak. 
Hvordan kommer vi i gang med sponsor og salg af kajakker. Tænk over det til næste møde, hvor det 
tages op igen. 
 

7. Mulighed for køb af toer kajak – (Jacques) 
Jacques har en bekendt, som ønsker at sælge en næsten ny toer kajak. Billeder blev sendt rundt. 
Det er en Borreal på 43 kg og 6 m lang.  Ny pris kr. 20.000. Prisidé kr. 10.000. 
Debat om behovet for en toer kajak. Hvor meget vil den blive anvendt og af hvem. 
Kunne indkøbet være i en kombination med sponsor? 
Jesper taler med Kim og Hans om resterende midler. 
  

8. Tanker om nøgler til container – (Erik L) 
Vi må indrømme, at vi ikke har godt styr på udleverede nøgler og piratkopier. Containeren 
indeholder mest udstyr til sejlklubben og havnen, hvorfor vi skal i dialog med disse for at få 
nøgleudleveringen sat i system. 
Umiddelbart vil det være bedst med en nøgleboks, som alle medlemmer har adgang til. 
Jesper tager dialogen med sejlklubben og havnen. 
 



Dinah spørger til nøgle til klubhuset, da der er låst om vinteren og vinterroerne kan have behov for 
adgangen. Nøgle til klubhuset kan alle medlemmer få adgang til, da vi er en del af sejlklubbens 
medlemmer. 
 

9. Ny folder til nye medlemmer – (Erik M) – (Vedlagt indkaldelsesmail) 
Det er et godt initiativ og der er stor ros til folderen. 
Den skal lægges på hjemmesiden og nye interesserede kan få et link til den. 
Jesper taler med introudvalget om hvordan, vi vil anvende den.  
 

10. Status årsmærker – (Jesper J) 
Enkelte mangler stadig at få deres årsmærker til kajakkerne. 
 

11. Eventuelt 
 
EU forordning om privatlivspolitik for bedre beskyttelse af personliga data. 
Vi er en del af Dansk Sejlunion, så derfor er alt i orden. 
Hvis nogen ikke ønsker at stå på kajakafdelingens interne medlemsliste, skal de give Jesper besked 
om sletning. 
Jesper sender mail ud. 

 
Hvad er der for planer for EPP2? 
2 står på listen for kursus i år. En tredje melder sig til under mødet. Niels Ulrik vil gerne have flere 
deltagere inden gennemførelsen af kurset, som forventes at starte op senere på året. Niels Ulrik 
sender snarest datoer ud. 
I øvrigt hedder det nu IPP2, da det er internationalt og ikke kun europæisk. Kravene er de samme. 
Per foreslår at vi træner de enkelte elementer i IPP2 på en teknikaften (det blev så d. 10/6). 
 
IPP3 
Vi har kun et medlem med IPP3. Kurset består af to dele á kr. 3.500. Sejlklubben kan muligvis 
finansiere via de kommunale tilskud. 
Det vil være fint med flere medlemmer med IPP3, så derfor opfordres alle habile kajakroere i 
klubben til at overveje muligheden og give Jesper besked om ønsket deltagelse. 
 
Turlederkurset 
Det aflyste kursus gennemføres til september og afholdes på 1 dag (søndag). Dato følger.  
 
Deltagere 
Jesper J, AnneGrethe, Marie, Pia, Kim, Lars, Dinah, Erik M, Jaques, Carsten M, Jesper M, Esben, 
Tommy, Per, Ove, 2 x Marianne, Niels Ulrik, Eva (referent). 
 
 

 
 


