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Deltagere: Anette, Jan, Torben, Leif, Søren Kim, Tommy, Erik 

       Sidste referat 

Referatet blev gennemgået som optakt til mødet. Referatet blev 
godkendt. 

       Klub container 

Ide forslag om container som klublokale diskuteret. 
Generelt enighed om det ønskværdige, specielt ift. omklædning og et 
socialt  klubliv efter roning, men da fremtiden for klubbens placering 
er uafklaret og afhængig af beslutninger om havnens generelle 
udvikling, vurderes der ikke at være et fornuftigt beslutningsgrundlag 
til stede.  
Kommunens kontaktes derfor for afklaring af, hvorvidt der er planer 
om flytning indenfor de næste 2-3 år, og diskussionen tages op derefter 
igen med baggrund i en vurdering, om der skal laves en foreløbig 
løsning eller om en længerevarende løsning kan gennemtænkes. 
Diskussionen om en container som klubhus bliver derfor udskudt til 
bedre beslutningsgrundlag haves.  

       Arrangementsudvalget 

Arrangementsudvalget føler sig presset, da der er for få aktive 
deltagere i udvalget .Udvalget nedlægges derfor og bestyrelsen påtager 
sig div. arrangementer efter konkrete aftalt på bestyrelsesmøderne. 
Fastelavnsarrangementet er aflyst pga. for lav interesse og deltagelse 
tidligere år. 
Følgende arrangementer er på tapetet i vinterperioden:  

•         Søren Kim kontakter Bjarne Platz vedr. førstehjælp-kursus for 
kajakfolk  i februar / marts 

•         Anette Kontakter Henning Reichstein vedr. det interaktive spil 
Grenå turen 

•         Tommy arranger en film aften 
•         Leif kontakter Allan omkring pakning af kajak samt evt. foto 

fremvisning fra tur omkring Ålandsøerne. 
  



       Uddannelsesudvalg 

Instruktørerne har indbyrdes aftalt de respektive svømmehalstider, der 
er slået op på aktivitets-kalenderen. 
Det er aftalt, at instruktører får kørepenge – den lave sats – for kørsel 
ifm. instruktion, og denne aftale gælder også ifm. transport af kajakker 
på instruktørers private trailere. 
Der er endnu en frironing eksamen først i oktober, hvor 8 nyere roere 
forventes at aflægge prøven. 
Da klubben har fået foræret en Vintage turkajak (i træ fra Struer årgang 
meget tidligt) ønskes oprettet et kort instruktion i en praktisk og 
sikkerhedsmæssig brug af en turkajak, der adskiller sig væsentligt fra 
en havkajak anno i dag.  
Kun medlemmer af klubben, der har gennemført dette kursus, må 
benytte klubbens turkajak.  
Søren Kim gennemfører dette kursus ved lejlighed. 

       Web udvalg 

Som der tidligere er udtrykt ønske om, kan de nyeste billeder vises 
øverst i programmet Cobbermine ved tryk på funktionen’nyeste 
billeder’, hvorefter billederne listes op i kronologisk rækkefølge. 
Den oprettede mappe er reserveret til klubrelaterede billeder, men der 
oprettes en mappe, der kan benyttes til private billeder med kajak 
relevans f.eks. sommerferie ture med familien.  
Følgende kan lægge billeder ind i albummet: Leif, Hymøller og 
Tommy, der alle kan kontaktes for indlæggelse af billeder. 
5.1. Forsidens stil 
Generelt er der enighed om, at forsiden på vores hjemmeside virker lidt 
kedelig, mens indholdet til gengæld er tilfredsstillende og meget 
simpelt at benytte. 
Forsiden ønskes udbygges med en kalenderfunktion, hvor de 
næstkommende arrangementer kan ses. 
Leif og Tommy kontakter Hymøller for vurdering af alternativer.  

       Materialeudvalg 

Anette fjerner de af-monterede låse-beslag m.m. fra containerne, da der 
er risiko for beskadigelse af kajakkerne, som det ligger nu. 
Jan undersøger et alternativt låsesystem, der er billigere og mere 
fleksibelt end det nuværende, der er meget dyrt og med lange 
leveringstider . Evt .udskiftning vil blive foretaget, når vi alligevel på 
et tidspunkt står for nye indkøb til det bestående,. 

       Kajak-materiel udvalg 

Privatkajakker flyttes i den kommende weekend fra klubcontaineren, 



således at brugere af klubkajakker ikke ved et uheld kommer til at tage 
en privat kajak. 
Risikoen for beskadigelse af kajakkerne er også større ved den store 
aktivitet, der er ved klub containeren, hvilket ikke er rimeligt overfor 
private brugere, mens det er en kalkuleret risiko for de mere robuste 
klubkajakkerne. 
35 ud af nu 114 medlemmer betaler foradgang til brug af klubkajakker, 
og der er derfor en passende økonomi til indkøb af en ny kajak med 
speciel fokus på små roere. 
Jan indkøber en ny Avocet med sidepuder til sædet samt div. andet 
udstyr til klubben. 
Torben har søgt om midler til tre junior kajakker hos Nordea fonden, 
men vi har ikke fået svar på ansøgningen endnu. 

       evt. 

Tommy laver et nyhedsbrev med bl.a. en kort beskrivelse af 
forholdsregler omkring roning om vinteren. 

  

Torsdag-roning bliver flyttet til lørdag kl. 13:00, men dog uden den 
’mentor’-støtte, som vi har haft ved torsdags-roningerne igennem 
efteråret. 

  

Dato for næste bestyrelses-møde:  2. 12. 2008 kl. 19:30 – 21:30 
 


