Side 1

Nappedam Kajak
Referat af Årsmødet den 7. november 2017
Efter velkomst ved formanden og valg af Lone Vase som dirigent og Lise som referent,
gik vi til formandens beretning. Herefter fri debat, hvor vi rundede følgende emner:
# Roaftener
De fleste aftner kommer der nogen på vandet, men nok flest om tirsdagen. Der har været
et par enkelte onsdage, hvor ikke nøglefriroede er mødt frem til ingenting, hvilket
naturligvis er beklageligt.
Det foreslås at rykke mødetidspunktet frem, så man har mere tid på vandet. Måske at
tidspunktet kan varieres hen over sæsonen
Man kan overveje, om det er en fordel at placere roaftenerne mere spredt, f.eks. tirsdag og
torsdag
Måske kunne man igen prioritere en kort tur i roligt tempo med henblik på at hjælpe nye
roere i gang / gamle roere i gang efter vinteren
For at understøtte det sociale element i roaftnerne kan man prøve at opfordre til fælles
afslutning, f.eks over en kop kaffe i klubhuset. Det kunne være en opgave for turlederen,
som altid følges med de, der ror den korteste tur.
For at hjælpe nye roere til hurtigt at få nogle km i armene, kunne man prioritere, at der er
mulighed for både en kort og en lang tur. I hvert fald indtil sommerferien for at hjælpe folk i
gang. Så kunne turene efter sommerferien være mere "ad hoc"
Langt hen ad vejen har vi gode ro-aftener, hvor der både er tid til at snakke og drikke kaffe
på stranden, samtidig med at der er plads til at dele sig op i en kortere og en længere tur.
Mentorordningen er et nyt tiltag. Indtrykket er, at der nok kan arbejdes videre med
konceptet. Lone Kejser og Michael Frandsen vil prøve at opsamle de erfaringer, der er
gjort i år.
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# Byggeri
Det skrider pænt fremad, men der mangler lige det sidste. Nærmere bestemt 20 delprojekter, som Flemming har lavet en oversigt over. Den bliver hængt op i kajakhuset, hvor
man kan melde sig til arbejdsopgaverne. Noget er presserende ifht den kommende vinter,
så der er brug for hænder den kommende tid.
# DGI
Der slås kurser op, f.eks på facebooksiden paddlesport i Østjylland. Måske kan roudvalget
være mere aktiv ifht at formidle og organisere deltagelse lidt bredere i klubben?
#Ro-ture ud af huset
Fur var fin, også Bornholm, Møn fantastisk, Samsø var rigtig god, Mariager udfordrende,
men rigtig god.
Generelt er der efterspørgsel på alle typer af ture, gerne både korte og lidt længere med
og uden overnatning.
Jørgen Damgaard vil gerne arrangere en vintertur på Nørreåen.
Gennemgang af regnskab - som godkendes med applaus fra de fremmødte.
Forslag mht kontingentstruktur - vedtaget
Fremlægning af budgetforslag
- trailer god ide
- afskaffelse af udtjente kajakker og overvej indkøb af nyt
- kompensation af det private værktøj, der er gået til i løbet af byggeriet.
- der er budgeteret med 90 medlemmer, men der er flere på venteliste, så der er mulighed
for at udvide yderligere.
- ligesom der er mulighed for tillægsbevillinger, skulle der være behov.
Forslaget godkendes med applaus.
Forslag vedr. Tildeling af kajakplads
- opbevaring forudsætter aktivitet - men vær mere præcis med hvad aktiv betyder.
- gør tydeligt at det drejer sig om hyldeplads Forslaget vedtages med årsmødets mandat til
at præcisere kriterierne og evalueres efter et år.
Valg af styrelse
Jørgen Damgård og Lone Vase vælges ind.
Annemette Jørgensen, Aase Hansen, Michael Frandsen, Hans Bloch og Lise Weiss
modtager genvalg.
Tak til Lone for hendes indsats.
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Valg af styrelsessuppleanter
Marianne Staats og Frederik Stengaard vælges som suppleanter
Evt valg til og nedsættelse af udvalg (herunder vinterarr.) Årsmødet opfordrer til at alle
med gode ideer til et arrangement henvender sig til aktivitetsudvalget.
Evt
Stor tak til Alle for at bidrage, men især til Flemming og Jørgen H, som har ydet en
ekstraordinær indsats som sjakbosser – og som det altid er en stor fornøjelse at arbejde
sammen med 

