Referat fra kajakudvalgsmøde 19/02 2014
Fremmødte: Jan, Anne, Lars og Hans Henrik, afbud: Steffen.
1. Referat / punkter fra sidst gennemgået:
 Pkt. 1 – 1, de godkendte arbejdsopgaver er efterfølgende ændret i bestyrelsen, ændringer
godkendt af kajakudvalget.
 Pkt. 1 – 2, bestyrelse lægger det op til kajakudvalget, se nyt pkt. 2.
 Pkt. 1 – 4, bestyrelsen har lagt arbejde med børneattester ud til Lars L., se nyt pkt. 3.
 Pkt. 1 – 12, bestyrelse har truffet beslutning om at kajakker ikke må udlånes blandt
medlemmer til at tage med på ferie.
 Pkt. 1 – 6, se nyt pkt. 4.
 Pkt. 1 – 7, se nyt pkt. 5.
 Pkt. 1 – 8, de oplagte muligheder for et samlet EPP 2 havkajakkursus i klub-regi undersøgt,
men intet fundet. Punkt henlagt til de enkelte medlemmer med interesse herfor.
 Pkt. 1 – 9, regler for sidemandsoplæring sat på standby efter enighed om at opdaterede
regler ikke vil ændre på noget. Eksisterende regler fortsætter således.
 Pkt. 1 – 10, se ny pkt. 6
 Pkt. 1 – 11, Hans H. har bestilt indkøb, ekskl. det fra England og forventer afhentning 1.
marts.
 Pkt. 2 og 3, se nyt pkt. 7.
 Pkt. 4, se nyt pkt. 5.
 Pkt. 5, middag afholdt med hyggeligt resultat!
2. Mht. deltagelse kajakudvalget fra børne/ungdomsafdelingen besluttes det at kontakte Lars
Sørensen og Jesper Rothberg med henblik at de bør/skal deltage i udvalget 1 person. Lars L.
tovholder.
3. Vedr. børneattester på børne-/ungdomshold har Lars L. fået attester fra bestyrelsen og tager
kontakt til Lars S. og Jesper R. i sammenhæng med pkt. 2. Lars L. tovholder.
4. Hævning af fliser foran port-åbning som besluttet at hjælpe til med. Jan har kigget og tænkt. Jan
tager kontakt til Bjarne for at lave økonomisk overslag til Lars L. Jan tovholder.
5. Jens Kahr har modtaget rammereglement fra DKKF. Disse sætter spørgsmål om andet en
vinterroningstilladelse. Aftalt at alle medlemmer kigger disse igennem til næste gang. Lars L. er
deltager i nyoprettet sikkershedsudvalg, aftalt at Hans H. deltager i næste møde i det udvalg. Regler
vedr. ro i havkajak tages med i sammen ombæring.
6. Sikkerhedsdag som udvalget har besluttet at afholde, besluttes til at afholdes sammen med roafdelingen (baglæns) og dato herfor overlades til sikkerhedsudvalget. Lars L. tovholder.
7. Anne har lavet indlæg til klubbladet og evt. reaktioner tages på næste møde. Plan for hvem og
hvordan med videre uddannelse af EPP-instruktører også næste gang. Bestyrelsen har på forhånd
godkendt en beløbsramme på kr. 12.000,- for uddannelse i 2014.
8. Suppetur fastlagt til lørdag 3. maj kl. 10 (ændret fra lørdagen før). Jens og Ole H. laver suppe, Hans
H. sørger for at få det med i kalender.
9. Tur på grundlovsdag foreslået af bestyrelsen. Kajakudvalget bakker op om dette. Lars L. er
tovholder.

10. Vision fra bestyrelsen om samarbejde og fælles udvalg mellem børne-/ungdomsholdene hhv. kajak
og roning (baglæns) bifaldes af kajakudvalget, men lader det være op til lederne af de 2 hold at
etablere samarbejdet.
11. Store badedag, skal arrangeres sammen med ro-udvalg, dato sættes på næste møde.
Næste møde onsdag 7. maj 2014 kl. 19:00.

