Referat fra kajakudvalgsmøde 3/2 2015
Fremmødte: Lars S., Lars L., Jan, Steffen, Finn og Hans Henrik
1. Kajakudvalget byder velkommen til nyt medlem Finn Hansen, som lærte at ro kajak sidste år og
hurtigt blev en flittig gæst på vandet!
2. Pkt. 1 fra sidst vedr. manglende børneattest, Lars L. sørger for den er der inden sæsonstart.
3. Pkt. 2 fra sidst vedr. område foran ny port. Jan har snakket med Inger, Bjarne og dato for arbejdet
er fastlagt til 11. april. Groft overslag på arbejdet inkl. materialer og leje af værktøj er under kr.
10.000,-, Lars L. videregiver dette til bestyrelsen. Jan tovholder.
4. Pkt. 4 fra sidst vedr. liste over kajakker. Steffen og Hans H. måler og vejer lørdag d. 7/2.
5. Pkt. 5 fra sidst vedr. indkøb af ny kajak mrk. Malik. Besluttet at køb gerne skal ske inden
standerhejsning og senest til kajakskole start. Steffen tovholder.
6. Pkt. 7 fra sidst vedr. uddannelsesønsker. Lars L. søger godkendelse fra bestyrelse.
7. Middag for instruktører og -hjælpere bliver i år arrangeret af Erica og Reidun og kajakudvalget
tilslutter med alle der har hjulpet til på hhv. kajakskole og hos kajak-ungerne. Hans H. giver besked.
8. Udbytte fra medlemsaften med besøg fra DKF omkring ture. Tanker omkring nedsættelse af turudvalg startes med at Finn med hjælp fra Lars S. og Hans Henrik laver en lille tur fra Guldborg eller
Sakskøbing. Finn tovholder.
9. Også fra medlemsaften omkring mere "tempo" aktivitet i kajakafdelingen. Lars Sørensen laver
teknik-dag/aften. Jesper og Lars Sørensen tager gerne imod medlemmer som gerne vil være med til
at "få sved på panden" og kajakudvalget opfordrer til at sprede dette budskab.
10. Og fra medlemsaften vedr. flere instruktører. Finn vil gerne være med som fast instruktør på årets
kajakskole og Mette Aarslew er også spurgt. Snakket om andre, som udvalget vil kontakte. Hans H.
tovholder.
11. Og en mere fra medlemsaften vedr. information om arrangementer. Besluttet at sende flere mails
rundt og det gøres ved at sende opslag/besked til Hans Henrik, som så sender videre, da han har
mails fra medlemslisten.
12. Snakket om at få mere klare linjer omkring hvem der må agere som instruktør selvstændigt og lave
en liste over aktive instruktører. Besluttet at indstille til bestyrelsen at Jesper Rothberg og Hans
Henrik godkendes som instruktører. Lars L. tovholder.
13. Snakket om også at have fast kajakroning formiddag og eftermiddag, da klubben efterhånden har
mange medlemmer der ikke er så "arbejdsramt". Talt om evt. mandag eftermiddag og onsdag
morgen/formiddag. Finn tovholder.
14. Jan (og Anne) udtræder af kajakudvalget, men hjælper fortsat gerne til med opgaver, bl.a. det
igangværende projekt med fliser for kajakrummet. Udvalget siger tak for deltagelsen.
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