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Til medlemmer af Nappedam Kajak
Nyhedsbrev November 2016

Nappedam Kajak

Med efterårsarbejdsdag, årsmøde, julefrokost og november-tur på Alling Å er vi klar til vinteren i
Nappedam Kajak.

Årsmøde
Årsmødet (8/11) blev igen i år afholdt i god dialog blandt de 34 deltagende medlemmer. Styregruppen og
udvalgene tager hovedpunkterne i debatten med i det videre arbejde. Årsberetning og referat fra årsmødet
er at finde på hjemmesiden under ”Om NK.”
Den nye styregruppe består af Michael Frandsen, Aase Hansen, Lone Kejser, Hans Bloch, Lise Weiss og Anne
Mette Jørgensen.
Karin Ahlgreen trådte ud af styregruppen efter eget ønske. Mange tak til Karin for de kræfter, hun har lagt.
Vi har konstitueret os med Anne Mette som formand, Aase som kasserer og nøgleansvarlig. Desuden har vi
fordelt kontakten til udvalgene således:
Grejudvalg: Michael, Hans
Aktivitetsudvalg: Lone, Lise
Webudvalg: Michael
Roudvalg: Anne Mette
Frivilligt arbejde: Lone, Lise

Byggeri og rejsegilde
Byggeriet er indtil nu gået over al forventning – ca. 45 medlemmer har indtil nu deltaget i arbejdet, og det
er selvfølgelig grunden til, at vi er nået så langt.
Der bliver arbejdet i weekenden d. 3.-4. december, og hvis det går som forventet, kan vi derefter holde
rejsegilde.
Rejsegildet er planlagt til d. 10. december kl. 11.00 i klubhuset. Hold øje med det endelige opslag efter
weekenden.
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Kontingent og medlemskab for 2016
På årsmødet vedtog vi at bibeholde kontingentet, således at medlemskab samlet koster 1350 kr. for 2017.
Bådelaugets generalforsamling har besluttet at ophæve parmedlemsskab, så alle medlemmer skal fra 2017
betale det fulde kontingent.
Forslag på årsmødet om mulig differentiering i kajakkontingentet (jf. referat) behandles på
styregruppemøde i januar.
I januar udsendes girokort for medlemsskab i 2017. 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 og begynde at tage ny medlemmer ind fra ventelisten.
Send mail til formand@nappedamkajak.dk eller til medlem@nappedamkajak.dk.

Tilmelding til opgaver og udvalg
Vi skal i gang med tilmeldinger til opgaver og udvalg for 2017.
Tilmelding til opgaver og udvalg foregår fra Min side (se evt. link for instruktion i brug af Min side). Bemærk
at ”Udvalg” går på vores interne kajakanliggender, mens ”Opgaver” går på vores forpligtelser til at deltage i
frivilligt arbejde på havnen.
http://www.nappedamkajak.dk/MS/Hint-brug_af_min_side.pdf
Du skal melde sig til mindst ét opgaveområde, så vi hjælpes ad med til at løfte det frivillige arbejde på
havnen.
Bemærk, at deltagelse i byggeriet ligger ved siden af og tilmelding hertil foregår fortsat i skemaet på
hjemmesiden.
Desuden kan du melde dig til de udvalg, du ønsker at deltage i og herved være med til at præge klubbens
udvikling og sæsonens aktiviteter. Se på hjemmesiden under ”Udvalg” en beskrivelse af udvalgenes
opgaver.
Roudvalget er særligt, da det i kraft af udvalgets opgaver består af klubinstruktører og instruktører. Er du
interesseret i at være med i roudvalget, kontakt Birger Holmgaard roudvalg@nappedamkajak.dk for at høre
nærmere om opgaverne og klubinstruktøruddannelsen.
Tilmeld jer senest 31/12 2016 til både opgaver og udvalg af hensyn til planlægning og mødeindkaldelser. De
nye udvalg mødes i slutningen af januar – starten af februar. Datoer herfor er endnu ikke helt fastlagt, men
kommer snart i kalenderen.

Kommende aktiviteter
For ikke at gå glip af gode aktiviteter, opfordres du til at abonnere på Forum. Kryds blot ”abonnér” ved de
faner, du er interesseret i.
Vinterroning
Kajakroning i den kolde sæson kræver god påklædning og ekstra omtanke. Men det er en meget fin
oplevelse at ro om vinteren. Der vil vinteren igennem blive roet på gode dage, og eventuelle opslag vil blive
lagt på Forum og Facebook. Hold selv øje.
Svømmehal
Vi har igen tilbud om svømmehal på udvalgte torsdage og lørdage. Datoerne er i kalenderen, og
tilmeldingsskemaerne ligger på hjemmesiden.
Torsdagene er til selvtræning, mens der på lørdagene er instruktører, der sætter aktiviteter i gang.
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Rullekursus
14.-21.-28. januar kl. 9.00-12.00
I januar gennemfører vi rullekursus. Har du lyst til at lege med rul, så tøv ikkemed at melde dig til. Der
indgår så meget god tekniktræning i rulleøvelserne, at du ikke kan undgå at få noget ud af det. Vi starter fra
bunden og differentierer ud fra tilmeldingerne – derfor er det konkrete program ikke lagt færdigt endnu.
http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=647.0

Rejsegilde
10. december kl. 11.00 (formodentlig). Hold øje med opslag.
Fællesarrangementer
Jesper Norup og Bjarne Jensen vil i år stå for vinterens arrangementer, og det vil blive annonceret på Forum
og Facebook
Bornholm 1.-5. juni 2017
Se opslag http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=651.0

I ønskes hermed alle en god vintersæson – på land såvel som til vands 

På styregruppens vegne
Anne Mette Jørgensen

