
Referat fra bestyrelsesmøde i kajakklubben den 7/3-06, hvor hele bestyrelsen var samlet. 
  
Hjemmesiden 
Mandag den 13/3 havde Jan Ringsmose, Leif halling og Kirsten Damgaard møde med Klaus 
Hymøller, hvor der blev lavet nogle ændringer til hjemmesiden, så den nu fremtræder lidt mere 
opdelt og gennemskuelig. 
  

Udvalgsstruktur. 
Vi har i forvejen 

a.       tur og arrangementsudvalg 
b.      uddannelses- og sikkerhedsudvalg 
c.       materieludvalg 
Derudover foreslås 
d.      Web og PRudvalg 
e.       økonomi- og medlemsudvalg 
f.       på længere sigt klubhus og hyggeudvalg 

Der arbejdes med forslag til opgavefordeling i de forskellige udvalg. Desuden skal navnene på 
tovholderne i hver gruppe fremgå, så interesserede ved, hvem de skal henvende sig til med forslag, 
ideer og tilbud om arbejdskraft. Udvalgsstrukturen lægges frem på hjemmesiden, når den er færdig. 
  
Broen. 
Broen – er dukket op igen. Var ved en fejltagelse blev brugt af et firma til reparation af bolværket i 
havnen. 
  
Frironingskurser 
Leif og Søren Kim har lavet et nyt oplæg til instruktion. Det er et 2-strenget system, som går ud på 
følgende 

a. nye medlemmer, der aldrig har roet før, skal gennem et frironingskursus 
b. nye erfarne medlemmer, som ikke har et frironingsbevis, kan indstilles til en  
frironingsprøve uden forudgående kursus 
Kurset består af 5 moduler og der er en beskrivelse af indholdet i hvert modul. 
Man er også på nationalt plan via Kajakforbundet på vej med et kursus med nogenlunde 
samme indhold, så alle, der har frironingsbevis som minimum har været gennem den samme 
teori og praktik. 
Det blev diskuteret, om der skal være et særligt vinter-roningskursus. Det er samme teknik 
der skal bruges sommer og vinter, men kravene til beklædning og vejrforståelse er 
anderledes og blandt andet dette orienteres der om og lægges vægt på i instruktionen. 
Ansvaret for den enkeltes færden i kajak vil altid ligge hos den enkelte, men vi kan anbefale 
forskellige ting og i uddannelsen lægge vægt på, at man skal kunne klare sig under 
forskellige forhold. Det er også en del af kurset, at man lærer at behandle grejet ordentligt, 
hænger vest og ”skørt” til tørre, tømmer kajakken for vand og tørrer den af osv. 
Jan nævner, at deltagelse i et frironingskursus også fungerer som en social og kulturel 
indføring i klubben og at det på den måde har stor værdi for både deltager og klub, hvad der 
foregår på kurset. 
  
Instruktørkursus 
Leif Halling og Jan Ringsmose er optaget på instruktørkursus her i foråret. 
Datoerne for de 2 næste frironingskurser er fastlagt og lægges ind i kalenderen i denne uge. 



  
Forårets program 
Der er mange ting på programmet som  

torsdagsroning 
kurser 
standerhejsning 
arbejdsdage 
fugletur – et medlem fra Århus har meldt sig, vil gerne arrangere en fugletur 
motionscenter. Jane Grøn har talt med motionscentret. Vi kan leje centret 1 time 
onsdage fra 21-22 for 225 kr. Måske er der nogen, som gerne vil i form på den måde.  

Kajakdag 
Vi vil lave en kajakdag den 21/5 fra klokken 13. Vi inviterer kajakcentret fra Randers og tager vores 
egne kajakker med. Per undersøger om vi kan få støtte fra Kano og Kajakforbundet.  
  
Møde for klubkajakbrugere 
Bestyrelsen lovede på generalforsamlingen at indkalde klubkajakbrugerne til fællesmøde. Mødet 
planlægges til den 14/3 klokken 18.30, altså umiddelbart før filmaftenen.  
  
  
Kajakkøb  
Søren Kim har talt med ejeren af Kajakcentret i Randers som har foræret os den røde kajak. Han er 
til at handle med om at få den kajak byttet til en bedre. Desuden har de talt om en udskiftning af 
rorføringskablerne i Inuiten. Søren Kim finder ud af en byttepris for kajakken til næste møde.  
  
Desuden beder vi medlemmerne give til kende, hvilke ønsker de har med hensyn til klubkajakker i 
fremtiden. Ønsker vi en kaproningskajak. Ønsker vi en toerkajak, så mand, kone, kæreste eller børn, 
som ikke selv ror, kan komme med ud? Send en mail med dine/jeres  ønsker til formand 
per.carlsen@c.dk   
  
Eventuelt. 
Forsikring. Udløst af den forsvundne bro er vi blevet klar over, at vores forsikring i Tryg ikke 
dækker simpelt tyveri. En erhvervs-løsøreforsikring dækker ikke løsøre uanset vægt og størrelse. 
Derimod dækker den containeren når der er FPgodkendt låsebom og hængelås på Desuden dækkes 
skade på og tyveri af løsøre fra aflåste containere. Torben skriver til forsikringen for at få at vide, 
hvordan vi kan sikre løsøre, så det evt. kan dækkes.   
  
Referent Kirsten Damgaard 
 


