Side 1

Til medlemmer af Nappedam Kajak
Nyhedsbrev december 2015

Nappedam Kajak

Hermed en nytårshilsen fra Nappedam Kajak, med et lille oprids af vinterens aktiviteter.

Nytårstur 3. januar kl. 10.00
Se link, men tjek Forum eller Facebook inden du tager hjemmefra, da vejrudsigten p.t. ikke er for god.
http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=590.0

Svømmehal
Det blæsende vejr fortsætter tilsyneladende med at hjemsøge os, så vinterroningen har ikke haft gode
vilkår indtil nu.
Vi har måttet ty til svømmehallen, og det er faktisk et fint alternativ. Vi har haft nogle hyggelige og sjove
timer i svømmehallen, dog er der ikke så mange, der har benyttet sig af muligheden.
Der er stadig enkelte pladser på søndagene, herunder på rullekurset. På torsdagene er der ligeledes
pladser. Tilmelding på hjemmesiden.

Fælles arrangementer:
12/1 2016: Oman – fra 1986-1989. Se opslag
http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=589.0
15/2 2016: Grønland rundt i kajak
Opslag følger snarest, men vi kan løfte sløret for, at John Andersen, medlem af Eventyrernes Klub, er en
fremragende fortæller, og han vil underholde og vise billeder, vi ikke før har set. Der bliver entré til dette
arrangement.
1/3 2016: Fællesarrangement, opslag med indhold følger.
19/3 2016: Bryg din egen øl. Se opslag
http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=588.0

Kontingent og medlemskab
I januar udsendes girokort for medlemsåret 2016. Pris 1350 kr. for alle. Vi håber, der er rigtig mange, der
har lyst til at forsætte i klubben. Men hvis du allerede nu ved, at du ikke ønsker at være medlem næste år,
så bedes du give besked, så vi hurtigst muligt kan få et overblik.
Send mail til medlem@nappedamkajak.dk.

Glimt fra vinterværksted

Side 2

Tilmelding til opgaver og udvalg
Vi er i gang med tilmeldinger til opgaver og udvalg for 2016. Du kan spare styregruppen for en del arbejde,
hvis du tilmelder dig nu eller senest d. 15/1. 
Du skal melde sig til mindst ét opgaveområde og kan desuden melde dig til de udvalg, du ønsker at deltage
i. Går du ind i et udvalg kan du være med til at præge klubbens udvikling og sæsonens aktiviteter.
Udvalgsmøderne er lagt i kalenderen og ligger på følgende dage (indkaldelse og dagsorden bliver
fremsendt, når du melder dig):
14/1: Webudvalg
21/1: Grejudvalg
27/1: Aktivitetsudvalg
1/2: Roudvalg
Vi nedsætter efter forslag på årsmødet et pr-udvalg i år. Er det noget for dig? Dato herfor er ikke fastlagt.
Tilmelding til opgaver og udvalg foregår fra Min side, se evt. nedenstående link for instruktion i brug af Min
side.
http://www.nappedamkajak.dk/MS/Hint-brug_af_min_side.pdf

Tilbage er der vist kun at ønske jer alle rigtig godt nytår og godt kajakår.

På styregruppens vegne
Anne Mette Jørgensen

