Nyt fra bestyrelsesmødet 31. januar 2006
Klublokale
Som flere allerede har bemærket har vi foreløbig lånt et klublokale af kommunen. Det fungerer fint
med god varme og plads til mange ved bordene

Klubaften
Der bliver klubaften tirsdag den 14/3 kl. 19-21 i klublokalet på kommunen. Allan Haagen,
kajakbums og Oleopfinder guider os gennem et spil: Samsø rundt . Se mere på forum

Afholdte klubarrangementer
Der var før-julefrokost i november hvor der var nogen stykker ude at ro og bagefter hyggede de sig
i Jans gode ”antikkælder”.
Der var nytårskur først i januar, hvor der også var nogen ude at ro og efterfølgende hygge i
klublokalet
Den 17. januar tog Henning Reichstein de ca. 15 fremmødte med ud på en meget oplevelsesrig
imaginær rotur fra Hadsund til Grenå – efter sigende var det ikke alle der overlevede. De akutte
situationer, der opstod under vejs, blev løst og der var vist flere, som fik mere respekt for det våde
element.

Svømmehal
Søren Kims undervisning omkring ind- og udstigning af kajakken og redningsøvelser i
svømmehallen har været godt besøgt og alle deltagere roser Sørens Kims rolige måde at undervise
og opildne på .
Mange af klubbens medlemmer har overvundet det lille tilløb til panikangst, man kan opleve, når
man skal hænge i en kajak med hovedet under vand og tælle 21 – 22 og 23!! En god personlig sejr.
Ingen har måttet opgive at komme op i kajakken igen og alle har lært meget undervejs. Kurset kan
stærkt anbefales og bliver nok gentaget til foråret.

Roinstruktion
Sidste år var der 2 forårshold, 1 efterårshold og 1 weekendhold som fik frigørelsesbevis, så nu er
der mange, som trygt kan begive sig ud på tur. Der er 4 klubkajakker til rådighed ved undervisning
samt mulighed for at låne 2 mere af et par flinke medlemmer. Tak for det.

Broen
Da det blev vinter og der begyndte at blive risiko for is i fjorden, blev broen taget op. Ventetiden på
kranbilen var lang og kold, men derefter gik det vist hurtigt.
Til foråret vil vi gerne have broen forlænget, så vi kan komme i vandet uden for algebæltet.
Så snart det værste vintervejr er ovre skal broen spules ned igen
Der bliver senere indkaldt til diverse ”arbejdsdage”.

Kano- og kajakforbundet = KJK
Der er en link til Kano- og Kajakforbundet på vores hjemmeside.
Jyllinge laver et havkajaktræf 3-5/6. Var det en ide for os en gang?

Projekt Kystfriluftsliv ved Limfjorden
Vi er inviteret til at deltage i et møde omkring ovenstående projekt som Skov- og Naturstyrelsen
står for, hvor de vil bygge shelters og lave bålpladser mange steder omkring Limfjorden. Jan og Per
deltager evt. i et møde omkring dette. Se kort over stederne på www.friluftsraadet.dk

Kommende kajakindkøb
Emnet blev ivrigt debatteret på bestyrelsesmødet. Beslutning om evt indkøb vil først blive taget
efter en drøftelse af medlemmernes behov (toerkajak? børnekajak? konkurrencekajak?
andet?) på generalforsamlingen og når den nye bestyrelse er tiltrådt

Instruktørkursus
Bestyrelsen ønsker at uddanne flere instruktører og vil spørge et par egnede medlemmer
Der er grundkursus 29-30/4 og instruktørkursus i september

Revision af reservationsregler for klubkajakker
Når man vil reservere en klubkajak skal man gøre det på hjemmesiden. Man kan reservere
kajakken for flere timer af gangen. Er man ikke mødt frem 10 minutter efter det reserverede
tidspunkt, har man tabt fortrinsretten til kajakken.
Ved klubarrangementer kan kajakkerne ikke reserveres til ture på egen hånd.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev planlagt til 28/2. Sidste frist for udsendelse af indkaldelse er 3 uger før.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Torbens forslag til budget så godt ud.
På generalforsamlingen vil vi drøfte medlemmernes ønsker for fremtiden.
Der bliver vist en film efter generalforsamlingen.
Se i øvrigt på hjemmesiden under forum.

Standerhejsning
Vi laver standerhejsning den 22/4 kl. 11.00
Program senere på forum

For referat sekretær Kirsten Damgaard

