
Jægerspris Kajakklub 

Medlemsmøde den 14. marts 2019 

Ref.: Susanne 

Tilstede: 25 medlemmer 

1 Ansvarlig Debat og godkendelse af årsplan 2019 

 Jesper J 
 

Alle 

Årsplanen for 2019 er godkendt med enkelte ændringer, som 
Jesper har styr på. 
Bliver man som turleder forhindret i at tage sin vagt, finder man 
selv en afløser. 

2  Sommerturen v/ Anne Grethe, Ove, Ida og Trine 

 Turudvalget Dato for sommerturen er den 15.-18. august 2019. 
Udvalget har undersøgt muligheder ved Vordingborg, 
Karrebæksminde og Møn. 
Udvalget gennemgår mulighederne, illustreret på kort. 
Der er mest stemning for Møn, referenten mener campingpladsen 
hedder Keldby camping, den ligger på en lille odde over for 
Kalvehave. 
Der er 25 interesserede deltagere. 
Turudvalget arbejder videre med planlægningen. 

3  Ansøgning af legater og fonde v/ Dinah og Kim 

 Dinah, Kim Foreløbig er der søgt 10 fonde. Der søges midler til klubkajakker 
og udstyr. Der er fortrinsvis fondsmidler til børne- og 
handicapprojekter, så vi er en svær målgruppe. Leon er inddraget 
i arbejdet og arbejder på reklamesponsorater.  

4  Projekt overdækning af kajakker, container m.m. 

 Jacques, 
Leon, Per 

Jacques arbejder på skitse til overdækning af kajakker. Men det 
er en lang proces, da der skal søges tilladelse på grund af 
kystnært område. 
Leon og Per har sponsoreret en container, hvis det kan blive 
aktuelt med en godkendelse til placering og beklædning. 
Der skal bl.a. holdes et møde med havnen om dette. 
Udvalget fortsætter arbejdet. 

5  Kajakturisme i Frederikssund Kommune 

 Jesper J Eva har set at JPK ikke er repræsenteret på kommunens 
hjemmeside og spørger, om vi ikke skal være det. 
Jesper taler med Bjørn, om han er interesseret i, at vi bliver 
synlige på hjemmesiden. 
Selv når vi frem til, at det er ok. 
Vores egen del at sejlklubbens hjemmeside er ikke opdateret. 
Dinah siger, at der er ved at blive lavet en ny hjemmeside, hvor 
der bl.a. er brug for nye billeder fra kajakklubben. 



6  Tilbud om instruktørkursus fra Tim og Torben 

 Jesper 
 
 
 
 
 

Dinah 
 

Alle 

Kurset holdes over to dage i en weekend, prisen er 750 kr. pr. 
person. Kursets niveau svarer til instruktør 1 i Dansk kano- og 
kajakforbund. Kurset holdes i DGI regi og man bliver derfor ikke 
certificeret i  Dansk kano- og kajakforbund.  
Man behøver ikke at have ønske om at blive instruktør for at 
deltage, man kan bare være med for at holde sin teknik ved lige 
og få en sjov weekend. Dinah undersøger, om vi kan få tilskud fra 
JSK. 
De der ønsker at deltage, bedes skrive en mail til Jesper J, inden 
søndag, så kontakter han Tim og Torben. 

7  Klubhusudvalget v/Lotte 

 Lotte 
 
 
 
 
 
 

Dinah 

Endnu har der ikke været nogle møder. 
Skriv til Lotte, hvis du har nogle ønsker. 
Kignæs Molelaug har placeret et billard bord, der hvor 
kajakklubben plejer at sidde på klubaftenerne. Det kan blive 
svært at få plads til både sejlere og kajakroere på torsdagene. 
Billard bordet står der kun på prøve i et år. 
Lotte skriver til Carsten for at få et møde og drøfte problemet. 
Dinah fortæller Kim, at der ikke er plads til os alle. 
Alternativt kan vi måske flytte vore klubaftener. 
Ellers må vi se, hvordan det flasker sig i praksis. 

8  Projekt anløbsbro v/ Broudvalget 

  
 
 

Lars 
Leon 
Alle 

Lars og Dinah har sat den første halvdel op, der dog er taget op 
igen for vinteren. Den anden halvdel skal kunne hæve og sænke 
sig. 
Leon har beslag og Lars har pælene. 
Lars skriver ud på mail, når de har brug for hjælp til op- og 
søsætning. 

9  Nye medlemmer v/ Erik L og Peter 

  Velkommen til Birgitte, som er sidste nye medlem. 
Der har ikke været stor medlemstilgang det sidste år og pt. er der 
ikke nye medlemmer på venteliste. 

10  Det vi har glemt 

 Niels Ulrik 
 
 
 

Dinah 
Jesper 

Niels Ulrik skal have et 12 timers førstehjælpskursus som 
instruktør. Niels Ulrik søger selv et passende kursus og får 
refunderet kurset af sejlklubben. Kontakter Tim og Torben for at 
høre om de også er interesserede og har et forslag. 
Andre medlemmer er også interesserede i et mindre 
førstehjælpskursus, Dinah undersøger, om hjerteforeningen har 
et kursus. Jesper spørger Bodil. 

10  Nytårskur 

  Lars syntes vi havde en fin nytårskur, vi klappede for vi var meget 
enige, så stor tak til festudvalget ;))) 
Lars har sjatter tilovers, som kan supplere endnu en fest. 
Lars har også en nøgle til klubhuset, som han lånte på 



festaftenen. Ejeren bedes kontakte Lars. 

10  Sommerfest den 15/6 

 Festudvalget Ida, Klaus, Marie og Karin er det nye sommerfestudvalg. 
Vi plejer at tage en ret med til fællesspisning og eget kød til 
grillen samt egne drikkevarer og service. 
Udvalget står for lege, velkomstdrik og kaffe og hvad de ellers 
finder på. 

10  Havnens dag, vild med vand den 25/5. Arbejdsdag 5/10 

 Jesper J 
Klaus 
Dinah 
Ove 
Alle 

Jesper har informationer om havnenes dag. De sendes videre til 
Klaus. 
Alle er meget velkomne til at hjælpe. 
Klaus, Dinah og Ove er tovholdere for kajakklubben. 
Den 5/10 er der arbejdsdag på havnen. 

  Tur til den nye Kronprinsesse Marys bro 

 Per Per foreslår en tur til den nye bro, når der er indvielse. 
Det bliver nok den 1/10, men Per skriver ud om endelig dato og 
tidspunkt. 

11  Evt. 

  Vi starte sæsonen den 4/4 kl. 18 på vandet. Dinah er turleder. 

 


