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Til medlemmer af Nappedam Kajak
Nyhedsbrev januar 2018

Nappedam Kajak
Det nye år er skudt i gang, også i Nappedam Kajak.
Vi sluttede det gamle år af med både årsmøde, en hyggelig julefrokost samt aktiviteter i svømmehallen.

Udvalgsmøder 2018
Årsmødet i november blev som sædvanlig afholdt i god dialog. Styregruppen og udvalgene tager
hovedpunkterne i debatten med i det videre arbejde. Og det går løs i næste uge, hvor møderækken for
udvalgene begynder.
Du har mulighed for at melde dig til et 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.
Bemærk at 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.
Møderne er planlagt således:
Roudvalg: 11. januar
Webudvalg: 17. januar
Aktivitetsudvalg: 18. januar
Grejudvalg: 24. januar
Tilmeld dig straks, så kan du nå at deltage. Tilmelding foregår fra Min side.
Årsberetning og referat fra årsmødet er at finde på hjemmesiden under ”Om NK - referater.” Her vil også
referater fra udvalgsmøderne komme til at ligge.

Styregruppe
Den nye styregruppe består af Michael Frandsen, Aase Hansen, Hans Bloch, Lise Weiss, Lone Vase, Jørgen
Damgaard og Anne Mette Jørgensen. Lone kejser trådte ud af styregruppen efter eget ønske. Mange tak til
Lone for de kræfter, hun har lagt.
Vi har konstitueret os med Anne Mette som formand og Aase som kasserer. Desuden har vi fordelt
kontakten til udvalgene således:
Grejudvalg: Michael, Hans
Aktivitetsudvalg: Jørgen D., Lise
Webudvalg: Michael
Roudvalg: Anne Mette

Kontingent og medlemskab for 2018
På årsmødet vedtog vi at bibeholde kontingentet, således at medlemskab samlet koster 1350 kr. for 2018.
Girokort for medlemsskab i 2018 er på vej, med betalingsfrist 1. februar. Vi håber naturligvis, rigtig mange
har lyst til at forsætte i klubben.
Hvis du allerede nu ved, at du ikke ønsker at være medlem næste år, så bedes du give besked senest 1.
februar. Send mail til formand@nappedamkajak.dk eller til medlem@nappedamkajak.dk.
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Roning og fællesarrangementer
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.
Ligeledes arbejdes der på vinterens fællesarrangementer. Datoer og temaer er på tegnebrættet.

Svømmehal
Vi har tilbud om svømmehal på udvalgte tirsdage og lørdag/søndage. Datoerne er i kalenderen, og
tilmeldingsskemaerne ligger på hjemmesiden. Tirsdagene er til selvtræning, mens der på i weekenderne er
instruktører, der sætter aktiviteter i gang. Kom og vær med - det er sjovt.

Rullekursus 13.-20.-27. januar kl. 9.00-12.00
Har du lyst til at eksperimentere med rul, så tøv ikke med 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. Der er stadig pladser, og du melder dig til i skemaet på hjemmesiden.

Byggeri
Byggeriet fortsætter. ”Vi mangler lige det sidste” - og der er fortsat brug for alle hænder. Mød op og vær
en del af arbejdsfællesskabet. Følgende dage er afsat, og du melder dig til på hjemmesiden eller til
Flemming (29265414):
14/1 kl. 8.30-15.00
21/1 kl. 8.30-15.00
3/2 kl. 8.30-15.00
24/2 kl. 8.30-15.00
11/3 kl. 8.30-15.00
17/3 kl. 8.30-15.00

Opbevaring af private kajakker
Der er enkelte ledige pladser til private kajakker i det nye hus. Desuden kan vi bruge den lille container, vi
hidtil har brugt til kajakker, dog kun i sommermånederne. Er du interesseret i at have din kajak opbevaret
på havnen, skal du henvende dig til formand@nappedamkajak.dk senest 1. februar.
Styregruppen står for fordelingen af pladserne ud fra de retningslinjer, der blev vedtaget på årsmødet,
gældende for et år ad gangen. Der gøres opmærksom på, at forsikring påhviler den enkelte.
Det var alt for denne gang. Rigtig godt nytår til alle.

På styregruppens vegne
Anne Mette Jørgensen

