
Referat af bestyrelsesmøde 

Faaborg Havkajakklub søndag den 4/9 2022 kl. 9.00 i DBS 

Tilstede: Peder, Peter, Kurt, Jette 

Fraværende: Niels, Trine 

Referent: Jette/Peter 

Fondsmidler: Der er Fundraising Dag Fyn i Midtfyns Idrætscenter 15/9 2022 kl. 16-21. 

Tilmeldingsfrist 8/9. Vi skal have sendt nogle medlemmer afsted til 

arrangementet, så vi kan blive bedre til at søge midler hos fonde.  

Der foreslås at spørge Birger, Bodil, Anne Marie og Nils Knudsen om de vil 

deltage. Peter laver opslag på Facebook. 

Brahetrolleborg: Det gik super fint, der kunne dog godt have været flere hænder til opsætning 

af telte. 

Kurser: Reparation af plastkajakker 

Kajaksmeden i Børkop afholder kursus i reparation af plastkajakker d. 21/9 

eller 12/10. 

4 timers kursus á 600 kr. pr. pers. 

Tine og Kurt sendes på kurset så de kan reparere klubbens plastkajakker. 

De koordinerer selv tilmelding og transport. 

 

Vinterroning 

Chresten vil lave et vintercertificeringskursus til os den 13/11. Peter har 

efterspurgt flere informationer om kurset, med de lader vente på sig. 

 

Recertificering af instruktør 1 (Søren, Henrik og Jette) 

Chresten har nu meldt ud at det bliver 8/10 i Børkop. 

Jette tager til kurset i Børkop. Henrik og Søren ? 

Designkayaks: De bestilte fjedre til finnerne er stadig ikke kommet. Vi undersøger om vi kan 

fabrikere nogle selv. 

Nyt udstyr: Søren ønsker indkøb af 5 stk. SUP boards til ungdomsholdet. Surfline har pt. 

udsalg med spar op til 70%, så Peter indkøber 5 boards. 

Der indkøbes også yderligere 5 stk. paddlefloats og en ny finne til 

Høfdekajakken. 

Båd & Motor kontaktes for tilbud på indkøb af nye børneveste, evt. med Båd 

& Motor logo på. 

Salg af udstyr: Vi skal have undersøgt om der er nogle af kajakkerne der aldrig er i brug. 

Fx de tre Rainbow Laser. De bør sælges og frigive plads i buret hvis vi alligevel 

ikke bruger dem. 



Kajakopbevaring: Der er ikke flere pladser tilbage i buret og vi bør se på en prioritering for 

opbevaring af de mange private kajakker. Det foreslås at der skal opnås et vist 

antal roede km til for at kunne opretholde sin plads i buret.  

Evt. ved sæsonafslutning kan private kajakker tages ud af buret og den med 

flest km vælger sin plads til kommende sæson, herefter den med anden flest 

km og så fremdeles.  

Arrangementer: Julefrokost - Peter spørger FGU om vi kan låne deres bygning til afholdelse af 

julefrokost d. 26/11 eller 3/12. 

 

Outdoor Sydfyn – Hjælpere ved Try-it skal informeres bedre så alle er klar over 

hvad de skal. Rico informerede ved arrangementet at det bliver større til 

næste år med flere svømmere, hvilket vil kræve flere kajakker som følgebåde. 

Det vil betyde at vi ikke har kajakker nok til at afholde Try-it samtidigt med 

svømmeeventet. Det skal vi have fundet en løsning på. 

 

Gamefair - Afholdes første weekend i august 2023, vi har meldt os til og der 

skal bruges mange hjælpere. 

Uheld med trailer: Michaels uheld med traileren der faldt af, blev diskuteret. Skal klubben betale 

Michaels selvrisko på forsikringen? Det var der ikke enighed om blandt de 

fremmødte. Vi tager det op på næste møde hvor hele bestyrelsen er tilstede. 

Der indkøbes for en sikkerheds skyld en ny trækkrog til traileren. 

Nyt fra Instruktør: Frigivelseshold 2023 bliver 2 selvstændige hold uden flydende optag: 

Hold 1:  8 mandage. Fra man. d. 1/5 til man. d. 19/6. Prøve lør. d. 24/6 

Hold 2:  8 mandage. Fra man. d. 7/8 til man. d. 25/9. Prøve lør. d. 30/9 

Max. 10 deltagere pr. hold.  

Torsdagsroere henvises fra starten af sæson til hold 2. 

Der laves opslag i god tid så hold 1 forhåbentlig er fyldt op inden 1/5. 

  

 


