Referat fra kajakudvalgsmøde 25/11 2014
Fremmødte: Lars S., Lars L., Hans Henrik - afbud: Steffen, Jan/Anne
1. Pkt. 1 fra sidst vedr. børneattester, Lars L. har snakket med den ene der manglende og hun skulle
have lagt i postkassen. Lars L. kontrollerer.
2. Pkt. 2 fra sidst vedr. område foran ny port. Kommunen har svaret tilbage, at de ikke vil foretage sig
noget, men at vi gerne må lave det selv for egne midler. Besluttet at fortsætte arbejde i klubben
med at få arrangeret en løsning. Jan tovholder.
3. Pkt. 3 fra sidst vedr. EPP-uddannelse. DKF kom midt i september frem med et kursus i 11. time med
1½ uges varsel. Jesper og Hans Henrik kunne deltage, Steffen havde allerede planer for den
pågældende weekend. Jesper og Hans Henrik gennemførte kursus og senere prøven.
4. Pkt. 5 fra sidst vedr. liste over kajakker. Liste er sendt til Åse, der arbejdes videre med liste til
ophæng. Steffen tovholder.
5. Pkt. 6 fra sidst. Indkøbsønsker er godkendt af bestyrelsen. 4 medlemmer var hos genboen og prøve
kajak af model Malik, som gav et godt indtryk. Kajak og udstyr skal indkøbes, Steffen tovholder.
6. Lisbet Praëm fra DKF har tilbudt at komme forbi en aften. Besluttet at lave det som medlemsmøde,
torsdag 15. januar kl. 19. Snakket om hvad indhold skal være og fundet 2 fokus-punkter som er
hvordan vi bliver mere end en "motionsroer-klub" og hvordan vi kommer i gang med at komme
mere væk fra eget farvand. Hans Henrik sætter på hjemmesiden og arrangerer med Lisbeth.
7. Uddannelsesønsker til næste år: besluttet at anmode om 2x EPP3 roer kursus til hhv. Steffen og
Jens-Erik og 2x EPP2 instruktør kurser til hhv. Jesper og Hans Henrik. Lars L. tager ønske med til
bestyrelsen.
8. Medlemsønske om at der kommer drypstop på klubpagajer diskuteret. Besluttet ikke at montere
på klubpagajer, da de også kan være til gene for nogle.
Næste møde tirsdag 3. februar 2015 kl. 19

