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Best.møde afholdt hos Birgith: Tilstede: Kirsten, Birgit V, Marius, Ole , Per 

1.valg af referent. Birgith 

2 Siden sidst v/formanden Tilmeldingssystemet til intro kurset skal ændres til næste år 

så der først skal betales når man er 

optaget på kurset. 

6 klubkajakker er flyttet udenfor. Vi er blevet flere roer til 

klubaften om tirsdagen. 

Ole køber nyt toilet da det gamle ikke virker. På et senere 

tidspunkt skal vi søge om at få en 

autoriseret kloakmester til at installere et rigtigt toilet. Også 

på et senere tidspunkt kan vi søge om 

tilladelse til at stille en container oven på nuværende 

container til klubhus. 

Bjarne og Michael har været på sikkerhedskursus betalt af 

kajak afdelingen. 

3. Evaluering af introkurset. 13 på intro kursus. 2 med privatkajakker og 1 blev udlånt af 

Torben. Alle var med på heldagsturen 

og mange kursister har meldt tilbage at de var meget 

tilfredse med kurset. 

4. Evaluering af st. 

badedag. 

23-24 medlemmer til st. badedag. Kirsten sætter en seddel 

med vores navne op i hver logbog, 

skriver en mail og opfordrer alle til at sætte et kryds hvis de 

har deltaget i st. badedag. Kirsten 

sender brev ud til de der ikke var med, med tilbud om 

redningsøvelser i august. 

5. Endelig forslag til 

beslutning på 

årsmødet/generalforsamling 

vedr. sikkerhedsreglerne 

Nye vedtægter for §4 i sikkerhedsregler forelægges til 

beslutning på generalforsamlingen. 

6 Drøftelse af kajak 

placeringerne mv. (se 

Birgiths tilsendte punkter) 

1. Hvorfor privat kajakker i klubkajak containeren? 

a. Hvilke kriterier skal privatkajakkerne præstere for at 

bibeholde deres pladser ( roede km?) 

2. Hvordan skal de udendørs klubkajakker opbevares til 

vinter? 

1. For at give plads til flere medlemmer 
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a. Samme regler gælder for alle privatkajakker – antal roede 

km 

2. Der er påtænkt at bygge et halvtag. Per fortalte at han 

skulle af med sin opbevaringsplads til bilen og her 

kan vi evt. overtage pladsen til både kajakker og trailer. Ikke 

besluttet hvad vi gør. 

7. Evt. og næste møde Kirsten bestiller lokale, kaffe og kage til vores årsmøde. 

8. Næste møde Næste møde mandag den 4.10 kl.19.00 hos Marius 

 


