
Referat 8. januar 2018 

 

  Ingen bemærkninger til sidste referat 

 

Instruktørerne  Rullekursus 28.1. – gennemgang af tilmeldte og opdatering herpå. 

  Sikkerhedsregler, gennemgang og igen talt ang svømmekrav ifm 

frigivelse – specifikation og dokumentation heraf ?. Skal der indføres krav om 

antal roede km for at være/forblive frigiven roer ? Dokumentation heraf ? 

Skal indarbejdes/tages  stilling til - inden ny sæsonstart.  

 

Formanden  Årshjul: 

  14.1. DGI møde med konsulent Chresten 

  28.1. Svømmehal – rullekursus med Andreas - Kajakholm 

  22.2. kl. 18.30 Generalforsamling m. Lars Simonsen som gæst efterfølgende 

  ” life is good ”. 

  25.2. Svømmehal – Forbeholdt Unge 

  18. 3. Svømmehal 

  15. 4. Svømmehal – rullekursus med Andreas – Kajakholm 

  22. 4. Svømmehal  

  22.4.  kl. 14.30 - Klargøring af kajakker til sæson. 

            Arbejdsdag hvor alt gøres klar og efterses – husk lak til nye skilte 

  22.4. kl. 17.40 – Instruktørsamling / møde med planlægning mm for sæson 

           Inkl. Fødselsdagspizza til instruktørerne. 

  29.4. kl. 13.00 – 15.00 – Standerhejsning – i vandet for dem der ønsker 

           Og kaffe og kage hygge. Henrik har kanonen klar   

 

  Træningsaftner i sæsonen: 

  Mandage kl. 17.30 PÅ vandet – rutinetræning for nye roer 

  Tirsdage kl. 15:30 – 17.30 og 17.30 – 20.00 Ungehold 

  Onsdage kl. 17.30 – PÅ vandet – frigivne roer 

  Torsdage kl. 17.30 – PÅ vandet – begynder roning 

  Søndage kl. 10.00 – Frigivne roer 

 

  9.6. Havnens Dag – vild med vand.  

 

  Uge 27, mandag, tirsdag, onsdag - Kajak Camp for børn og unge ca 10-18 år 

                 Kl. 09.00 – 15.00 

 

  ? . 7. Open By Night – aftenroning med fyrværkeri fra vand siden 

   



  26.7. Træskibs dag – arrangement sidst på eftermiddag/først aften 

 

  Uge 31, mandag, tirsdag, onsdag – Kajak Camp for børn og unge 

                 Se ovenfor  

 

  ? . 8 - Ø Havets Dag – Øhavs muset arrangør. 

  

  16 – 19. 8. – Outdoor Sydfyn – Try It og måske med mulighed for tur. 

                        Fredag aften Pizza aften – lørdag med fælles gril og hygge. 

                        Nærmere udmeldes. 

 

  Impulsive ture, ture i andre farvande, husk vi har traileren mm 

  Fuldmåne ture 

 

  16.11. Julefrokost i DBS 

 

  13.12. Lucia arrangement 

 

  Herudover, kurser for instruktører og for evt medlemmer der gerne vil 

  tage instruktør kursus og være klubben behjælpelig. 

  _________________________________________________________  

 

  Tirsdag 6 februar kl. 16.15 møde med Jørn, Bevæg dig for livet ang 

  Ungehold tilbud. 

  Tirsdag 20. februar – Kajaknetværksmøde i Svendborg, DGI regi. 

  7. april  - Første Hjælps Kursus for instruktører mm  

 

 

 

Kasser  Foreløbigt regnskab 2017 var fremsendt. 

 

  Instruktørerne, fritages for kontingentbetaling 2 halvår. 

Melder ind ang kursus ønsker, alle ønsker imødekommes så vidt muligt og så 

længe de kan holdes under budget og tilskud fra FMK. Det prioriteres højt 

at der løbende uddannes nye instruktører. 

Førstehjælps kursus i april, kan der søges tilskud via Trygfonden – DGI  

Chresten skal komme med link til dette. 

Man kan også som frigiven roer melde sig som hjælpe instruktør. 

 

Sekretær  Vedtægter var fremsendt – evt ændringer dertil medtages til generalfor 

  samling. Aktive / Juniorer / stemmeret/indkaldelsesfrist/ mm 

( mailkonto faaborghavkajakklub hører til i forretningsorden ) . 

Indmeldelsesblanket revision ang armbånd. 



  Problematikken ang dobbelt medlemskab af såvel DKF og DGI. 

  Persondataforordning skal udarbejdes. 

  Kursus førstehjælp i april – hvem er tilmeldt, der er fejl i DGI afregning. 

 

Materiale  Henrik D tager de forkerte luger med til Fredericia, beløb retur, eller køber 

  andet relevant .  

  Er de nye kajakker på vej ? Afhentningsdato, kontakt dertil. 

 

 

 

 

Andre faste punkter intet nyt. 

 

 

 

Turistkontoret Mads har et stort ønske om at vi arrangerer  ture for turister: 

  Det blev aftalt, at vi kan tilbyde – og at instruktørerne tager det med på deres 

  møde i april og fordeler ansvaret/deltagelse de enkelte fredage: 

 

  Fredage kl. 15.00 – ca 18.00 afhængig af tur og deltagere. 

  I ugerne 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – mødested DBS 

  En guidet tur med instruktør – krav til deltagere IPP2 og tilsvarende. 

  Max 10 personer 

  Pris kr. 2.500,00 pr gang – betaling finder sted uagtet antal og gennemførelse. 

  Kan aflyses grundet vejrforhold. 

  Antal deltagere skal være meddelt kontaktperson/instruktør senest ?? 

  Vi lægger udstyr til iform af kajakker og redningsveste, deltagere skal selv 

  have relevant tøj med .  

  Besked skal gives til Mads fra Turistkontoret – hvem? Søren ? 

 

Næste møde  som vanligt  første mandag i februar. 

 

   

 

 

   

   

 

   

 

 


