
Nyt fra bestyrelsesmødet 07. juni 2006 
  

  

Referat fra bestyrelsesmøde den 7/6-06 

   

Det ser ud til, at det vil koste mere end 16000kr at få rindende vand ved containerne. Vi beslutter 

derfor at få en stor vandbeholder til regnvand, som snarest installeres, så det bliver muligt at tappe 

en spand vand til vask af kajakken. 

  

Bjørn bestiller låsebom til den sidste container og Steen Jensen vil stå for at få lavet celler i den (er 

siden sket).  

Vi skal også have lavet overdækning mellem den sidste container og de andre, så der bliver plads til 

andet materiel og den nye vandbeholder. 

  

Vi beslutter at købe Pers toerkajak, som bliver pudset helt op inden aflevering. Til kajakken skal 

købes veste og pagajer. 

  

Det er alle nye medlemmer – også medlemmer med lang erfaring - , som overfor Søren Kim, Leif 

Halling eller Jan Ringsmose skal demonstrere, at de kan komme forsvarligt og roligt ud af 

kajakken, hvis den pludselig vælter, inden de kan ro ud fra kajakklubben.  

  

Leif har fået kontakt med Terndrup svømmehal, hvor vi formedelst 25kr i timen/person kan leje os 

ind for kajaktræning. 

  

Ingen kan starte på frironingskursus, hvis deres betalingsforhold ikke er i orden. 

  

Al indmeldelse i klubben skal ske til Jan Ringsmose. Al tilmelding til kursus skal ske til Søren Kim. 

  

Teknisk forvaltning vil lave en samlet en samlet planlægning for hele havneområdet i løbet af 

efteråret, hvor kommunen så vil se på en endelig placering for kajakklubben. Vi vil gerne bo på det 

grønne område ved Østergade. 

  

Der har været afholdt yderligere et møde for klubkajakbrugere, hvor kun 3 mødte op.  

Det blev derfor besluttet, at man ikke behøver/kan reservere kajak ud over til klubarrangementer og 

den reservation foregår via nettet. 

  

Der er udarbejdet et udkast til et tillæg til klubfolderen  omkring,  hvordan man forholder sig ved 

brug af klubkajakkerne. 

 Forbedringer og tilføjelser til teksten sendes til Kirsten inden næste bestyrelsesmøde. 

  

Førstehjælpskurset blev fuldt tegnet og bliver afholdt i juni/juli. 

  

Der er nu 36 friroede, hvilket er rigtig flot, klubbens korte levetid taget i betragtning. Stor tak til 

Søren Kim. 

  

Emner til næste bestyrelsesmøde:            Ventilation i containerne – alt mugner. 

                                                              Klubfolder 

  



Dato for næste møde:  mit forslag er 9/8 i klubbens lokale.                      For referat Kirsten  

 


