Referat Faaborg Havkajakklub 6. september 2016
Tilstede:

Jens, Søren, Jette, Finn, Sofie og Lone

1. sidste referat
2. Instruktørerne

Ingen kommentarer.
Tillykke og tak til Jette G og Sofie der i sidste weekend bestod
Klubinstruktør 1/hjælpeinstruktør uddannelse via DGI, de har haft en
fantastisk inspirerende og sjov weekend.
Det går generelt godt på træningsaftnerne og flere nye er kommet til.
Velkommen til alle, såvel unge som voksne.
Flere har været på vel overstået frigivelseskursus. Også tillykke til jer.
Instruktørerne holder fast i ” den legende tråd ”, og vil lave en
instruktørdag/aften omkring denne tilgang til kajakken.
Vi talte om træningsaftnerne mandag, tirsdag – unge, og torsdag med
instruktørerne, hvor vi blot lige vendte, at disse aftner fortrinsvis er for
førstegangsroer – er der flere kajakker, er alle velkomne til at tage med ud.

3. formanden

Vi var glade for Outdoor i år. En meget flot deltagelse til Try It og en ok guidet
tur. Så vi vil gerne deltage igen i 2017. Der er indkaldt til opfølgningsmøde via
Outdoor den 22.9. kl. 17.00 – 20.00 i det gl Rådhus. Jens har indkaldelsen og
sørger for tilmelding dertil.
Der skal sendes opgørelse til Outdoor ang deltagelse, Lone gør dette.
Jens er blevet adspurgt om feedback på App – Havkajakguiden – vi har ikke
rigtig brugt den, men Søren er ikke begejstret over opbygningen og
brugervenligheden. I kan se henvisning til den bla på kortene der ligger i
kajakhuset, hvis medlemmer vil hente den.

4. kasseren

Fremlagde regnskab med status d.d., med et driftres på ca 18.000,- når der
tages højde for ikke betalt husleje til FMK ( stadig ikke modtaget opkrævning )
Næste møde tages op, omkring ønsker til indkøb af materiale.

5. sekretæren

Uhm, hun kæmper det bedste hun har lært 

6. Materiale

Skulle du opdage noget, der er i stykker eller ved at blive det, så ring til Finn,
skriv en besked, en reaktion er altid dejligt - Tak. OG alle - husk at rydde op i
værkstedet efter jer og placer ting, hvor de høre hjemme. Der må gerne fejes
derude 
Finn vil sørge for at ophænge rundstokke mm så pagajer mm kan få deres
faste pladser, og altså ikke blot længere skal stå i hjørnet.

7. Ture

En næsten planlagt tur den 10 sept. blev desværre aflyst – men

Den 25. september kl 0830 mødes frigivne roer, der kunne have lyst til en
dagstur, i DBS
Der læsses på trailer til et udvalgt sted på dagen, afhængigt af vejr og vind
Der medbringes forplejning til eget dagsforbrug
Der skal tilmeldes til Jette Greve, tlf 22 90 10 74, sms eller via hendes mail
jettegreve.horne@gmail.com – OG det er først til mølle princip. Der er max
på antal deltager qva kajakantal.
Når vi vender hjem, har vi den udsøgte fornøjelse at Henrik Pedersen har
tilbudt at stå med en portion aftensmad at slutte en god dag af på – så dejligt.
Pris for herligheden kr. 60,00 der overføres via mobilepay til Jette.
Så velkommen til – til tasterne 
Absolut sidste tilmeldingsdag mandag den 19 september 16.
Endnu et kryds
Endnu et kryds

Julefrokost fredag den 25. november –nærmere
Vil fremkomme
Lucia søndag 18 december kl. 13.30 – 17.00 i
kanalen og havnen, Stor succes gentages
og forsøges udvidet, vi vil gerne invitere Malik
med. Nærmere vil fremkomme.

Søndage i Svømmehallen, bliver forventeligt januar, februar, marts og måske
April. Datoer vil fremkomme.
8 Husmøder

Der hænger referat på opslagstavlen fra sidste husmøde. Ponton bliver
liggende hele vinteren 
OBS armbånd er personlige, og må ikke udlånes, overdrages eller andet !
Alle armbånd skal kodes om fra nr til navne oplysninger – så her har vi lidt
arbejde til en mørk regnfuld dag.
Skulle du i denne forbindelse opleve, at dit armbånd ikke virker, undskylder vi
meget, og ring så venligst til Finn, Søren eller Lone.

9 Sikkerhedsregler

ikke noget nyt, men husk hinanden på dem og læs dem engang i mellem – og
Husk at vi alle er ansvarlige for at nye medlemmer også kender dem.

10. www / FB

FB ændres til en lukket gruppe – og der etableres en ny side for foreningen.
Søren og Sofie arbejder på opgaven, når det ikke lige er kajakvejr 

11. evt og mm

Dansk Kano og Kajak Forbunds medlemsdel er ved at blive systemopdateret.
Meget info kan findes der – Det vil blive muligt at tilkøbe et plastikkort
I størrelse med et dankort som bevis på bestået EPP 2 frigivelseskursus – det
Kræver en del person oplysninger og vil koste ca kr. 200 – 250, - mere herom
senere.

Polokajakkerne bliver ” rørt ” af Faaborg Egns Efterskole, dejligt.
Lokalforsikring har henvendt sig ang. Uforpligtende tilbud på forsikring af
vores grej, møde aftales med Jens Blom, hvorefter vi tager stilling til om vi
ønsker yderligere forsikring end gennem forbundet.
Næste møde – første mandag i oktober. / Lone

