
Nyt fra bestyrelsesmødet 03. april 2006 

Tilstede: Jan (Ref), Leif, Søren Kim, Bjørn, Jane og Ellen + Torben for en kort bemærkning Afbud 

fra Per og Kirsten 

1. Vi vil gerne bruge op til 10.000 på vand  

 Bjørn og Per arbejder videre med driften - vi bør undgå vandafledningsafgift 

2. a. Udvalgsiderne formuleres - mission og funktioner - kontaktpersoner 2. b. Undervisning i login 

og forum - webudvalget tager initiativ 2. c. Klaus H og webudvalget tager initiativ til en manual 2. 

d. Teknisk mulighed for at udvalgene kan arbejde online - Forum ? 

3. Indkøb af Kajak 

Opgradering af styreliner ca 400 kr - KKC - Søren Kim Hansen bestiller Inuit 5000 kr - i bytte for 

Riot - Vi siger tak (Nr. 4 bør være en Viking) Vi arbejder videre med en toer - Per C's input 

medtages 

4. Kurser - frironing 

Leif og Søren Kim laver oplæg til opdeling af roreglement i A. Sikkerhedsregler 

1) sikkerhedsregler sommer 

2) sikkerhedsregler Vinterroning 

3) sikkerhedsregler Langtursroning 

B. Gode råd, praktiske rutiner og ordensreglement ved brug af containere, klubmateriel netc 

+ 

C. Klubbens "Politik" 

"Politk" 1) til brug af klubbens materiel - begrænsninger og praktisk rammer "Politik" 2) ved 

deltagelse i klubaktiviteter i form af vinter - og langtursarrangemnter 

Vores grundværdi er at klubbens voksne medlemmer tager ansvar for at handle fornufttigt i deres 

færden i kajak, men klubben arbejder systematisk på at uddanne (Frironing og løbende opdatering) 

og informere om sikkerhed og anstændig færden til søs. Klubben stiller "krav" (Klubbens "politik") 

ved brug af klubkajakker og deltagelse i klubarrangementer der har med vinterroning og 

langtursroning 

5. DGI  

Leif og Søren Kim anbefalede medlemskab af DGI - Leif kontakter Per og Torben om status på 

forholdet til DKKF 



6. Arrangementudvalget arbejder 

7. &y container  

Bjørn tager initiativ 

8 I lægning af bro 

 Bjørn tager initiativ 

 


