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Nappedam Kajak

Møde i Grejudvalg - januar 2016
Deltagere: Henning Hansen, Henning Olsen, Heine Heinesen, Orla Aagard, Jesper Norup
Sted: Rønde Bibliotek
Dato: 21. januar 2016

Valg af tovholder
Jesper Norup blev valgt.
Status på arbejdet i grejudvalget sidste år
Sidste år var meget præget af at vi forsøgte at få købt DGI traileren til en fair pris. Processen tog
meget tid og gjorde at vi have et noget unormalt år mht. aktiviteterne i udvalget. Det var først hen
over sommeren vi havde en aftale som var dokumenteret.
Ud over traileren fik vi indkøbt kajakdele til reparationer og en ny ubrugt Avocet blev også byttet til
en ny Play LV (Arrow Kayak).
Økonomi og Budget 2016
Vi har fået udstukket et budget på 32.000 kroner. Hertil findes et beløb for salg af den gamle trailer
til jolleafdelingen (ca. 6.000 kr.)
Aktiviteter/anskaffelser i grejudvalget:
Nyanskaffelse af kajakudstyr
-

1 træåre (Henning Olsen undersøger muligheder i prisleje omkring 1-1200 kr.)
Følgende undersøges af Henning Hansen:
o Pagajflydere 3 stk i fast form.
o Pumper 3 stk.
o Kompas til montering på kajakken.1-2 stk.
o 9-10 nye skørt – typen Reed (Henning Hansen undersøger priser mv.)
De gamle skørt kan fint bruger til redningsøvelser som vi plejer.
o Veste – skønnes ikke nødvendigt
o

Salg / afskaffelse
-

BIC-pagajerne med krum blad skal sælges eller bortskaffes
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Kendte Reparationer
-

3-4 Sæder til Valley (Jesper finder muligheder)
Vi skal have forstærket bagkanen på nogle af valley kajakkerne.

Vinteropbevaring
-

Udgifter til vinteropbevaring ligger i grejudvalget.
Vi henter begge trailere i starten af april.

Kajakgennemgang
-

-

Gennemgang af alle kajakker er aftalt til den 12. april 2016 kl-. 18 på havnen. Hele
grejudvalget forventes at deltage i denne aktivitet, da vi her også kommer til at drøfte
forskellige reparationer mv.
Hovedparten af reparationerne forventes at blive foretaget på arbejdsdag den 30. april.

Jordstativ
Overdelen på den gamle trailer skal afmonteres og monteres som stationær stativ på som
står på jorden ved siden af DGI traileren. Endelig udformning af løsningen planlægges når
trailer hentes og den 12. april.
Jordstativet skal være klargjort inden forårsarbejdsdag den 30. april.
Kajakkerne skal kunne fastgøres med remme. Her tænkes monteret de remme der blev
indkøbt for nogle år siden.
Muligheder for fastlåsning med wire skal også drøftes den 12. april. Fastlåsning
forudsætter montering af en stålwire på kajakkerne.
Optælling af grej i tørreskuret
Grejudvalget ønsker et der hvert efterår (ifm. efterårsarbejdsdag) udarbejdes en
statusoversigt over grej (andet end kajakker).
Kajakdele til reparationer
Vi mangler et skab eller andet sted hvor vi kan opbevare indkøbte dele, så tingene ikke
bliver rodet sammen med alt muligt andet – herunder brugte dele. I det hele taget er
skabene i jollehuset så proppet at de fungerer dårligt ift. kajakdele og værktøj. Vi satser på
en bedre løsning med det nye kajakhus.
DGI Trailer
Den gamle DGI trailer med tilhørende 8 kajakker samt tilhørende grej, våddragte mv er
købt af Nappedam kajak sidste sommer.
Vi kalder stadig traileren for DGI-trailer – til trods for at den intet her med DGI.
Kajakkerne på DGI traileren har vi også i mange år omtalt som DGI-kajakkerne. Det
overvejes at tildele kajakkerne nye numre så de nummermæssigt indgår på lige fod med de
andre. Men indtil videre føres de oprindelige numre videre – også selvom de nu intet har
med DGI at gøre mere.
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Elastikkerne udskiftes på DGI traileren idet de eksisterende er ved at være omkring 8 år
(Jesper Følger op)
Traileren skønnes aktuelt ikke at have behov for eftersyn på bremser, lys mv.
Ny Lille trailer
Der er gennem de seneste år rejst ønske om en mindre trailer i klubben. Emnet blev bl.a.
drøftet på sidste årsmøde. Grejudvalget undersøger nogle muligheder. Indtil videre indgår
det ikke i anskaffelsesplanerne. Budget til trailer ligger i styrelsen.
Værktøj
Vi har et gavekort på 500 kr. til STARK. Heine undersøger hvad en elektriske snorcutter
koster. Erfaringer fra de sidste reparationer på kajakkerne i efteråret viste at vi mangler et
fleksibelt og flytbart værktøj til at skære liner med og til at forme enderne – f.x. montering
inde i bærehåndtag.

Udskiftning af kajakker
Evt. udskiftning af kajakker afventer vi har bedre overblik over kajakkerne. Nye kajaktyper
blev drøftet – herunder nogle kortere kajakker (omkring 4 meter).
Sikkerhedsudstyr
Ansvar / budget for sikkerhedsudstyr er uklart placeret.
Følgende elementer undersøges i regi af roudvalget:
-

Træklinier (her skønnes ikke nødvendigt med flere liner)
To sikkerhedstasker
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Bilag

