Side 1

Til medlemmer af Nappedam Kajak
Nyhedsbrev oktober 2018

Nappedam Kajak
Roning
Efteråret er over os efter en fantastisk sommer - og der ser ud til fortsat at kunne blive mange
dejlige ro-dage. Klubroningen går dog på hæld, så du kan fra uge 42 ikke forvente, at der kommer
nogen, med mindre det er aftalt. Det bliver så tidligt mørkt, at det ikke rigtig kan nås, men fortsæt
endelig med initiativer og opslag i weekender og formiddag/eftermiddage.

Byggeriet
Sidste fase af byggeriet er i gang. Der er blevet arbejdet gennem nogle uger, og næste store ryk
bliver på arbejdsdagen d. 27/10.
Et udvalg fra Jolle og Kajak har lavet et forslag til renovering og forskønnelse af selve klubhuset. Vi
afventer bestyrelsens godkendelse, og det er aftalen, at jolleafdelingen udfører det praktiske
arbejde.

Arbejdsdag 27/10
Tøv ikke med at melde dig til - den er annonceret som årets hyggeligste dag, og alle gamle
medlemmer véd, at det passer. En vigtig del af det udendørs arbejde er i år at lave beplantning også som en del af færdiggørelsen. Jørgen Hougaard står for det.
Meld dig til i Excel-arket på hjemmesiden.

Årsmøde 2018
Du er indkaldt til årsmøde tirsdag d. 6. november og opfordres til at komme og give dit besyv med.
Bemærk, at hele styregruppen ifølge vores vedtægter er på valg, samt at Michael Frandsen og
Anne Mette Jørgensen ikke modtager genvalg. Vi skulle gerne have valgt to nye medlemmer til
styregruppen, så har du lyst til give et nap på denne front, opfordres du til at stille op. Du kan stille
op på mødet, men må også meget gerne give et praj til et af de siddende medlemmer, at du er
interesseret.
PS. Det er både hyggeligt og spændende  - kontakt evt. et af styregruppens medlemmer, for at
høre nærmere om opgaverne.

Side 2

Kajak i Grønland
Kaløvig Kajakklub er ved at planlægge en tur til Østgrønland i juli 2019, og har stukket en føler ud
om nogen fra Nappedam kunne være interesseret. Det er en tur, der kræver erfaring, god ro-form
og bl.a. også fortrolighed med koldt vand. Er du interesseret i at høre mere så kontakt Anne
Mette, mob. 29265414. Der afholdes et infomøde d. 31/10 i Kaløvig, hvorefter planlægningen
begynder tage fart.

Svømmehal
Datoer for tirsdags-rul og leg er fastlagt og vil snart blive lagt ud i et tilmeldingsskema. Tirsdagene
er egenbetaling (40 kr. pr gang), og der er ikke instruktør.
Datoerne er:
20/11 2018: kl 19.00
4/12 2018: kl. 19.00
11/12 2018: kl. 20.30
18/12 2018: kl. 19.00
15/1 2019:
kl 19.00 NB! Bassinprøve for livreddere
22/1 2019:
kl. 20.30
29/1 2019:
kl. 19.00
05/2 2019:
kl. 20.30
26/2 2019:
kl. 19.00
12/3 2019:
kl. 19.00
26/32019:
kl. 19.00
Kunne du tænke dig at være med på livredderholdet, så kontakt Frederik Stengaard (mob. 61 28 49 59)
Der vil også blive booket svømmehal et antal lørdag formiddage, disse datoer kommer senere.

Julefrokost
Julefrokosten ligger i år lørdag d. 24. november - sæt kryds i kalenderen.
Det var alt for denne gang - vel mødt til diverse aktiviteter.

Efterårs-ro-hilsener
Anne Mette Jørgensen

