Stikordsreferat medlemsmøde i Rodskov Havkajak d. 22-10-2013.

1.
2.
3.

4.
5.

Dagsorden
Velkomst og kort orientering om den organisatoriske opbygning af Rodskov Havkajak/Rodskov
Gymnastikforening
Kort orientering om ”året der gik” fra Tur-, arrangement- og vedligeholdelsesudvalg
Brainstorming i små grupper med overskriften ”Kom med gode ideer og ris/ros” til
følgende emner:
Ture
Arrangementer/kurser
Hvis vi har 30.000, hvad skal de så bruges til
Hvad med Klubhus
Opsamling på punkt 3
Opdatering af udvalgene. Vil nogen ud/vil nogen ind (ingen tvinges til noget)

Organisationsplan i Rodskov Havkajak
Bestyrelsen Rodskov
Gymnastikforening

Styregruppe Rodskov Havkajak
Kajakafdelingens bestyrelsesmedlem
samt et medlem fra hvert udvalg

Turudvalg
Vedligehold og indkøb

Arrangement udvalg

Ungdom

Instruktører

3 og 4. Brainstorming i små grupper med overskriften ”Kom med gode ideer og ris/ros” til følgende emner:
1. Ture
Sønderborg /Als
Livø (dagstur)
Sæsonstarttur 1. maj tur (f.eks helgenæs rundt)
Sæsonsluttur (i loklaområdet)
Sejrø
Sommertur
Efterårstur sydpå(fx minorca kroatien) (sept.)
Tur til Norge
Thomas nævnte mange gode forslag til ture som han
bringer med til turudvalget
”Kajak og primitiv overnatning hænger sammen”
”Jeg vil gerne kunne overnatte i campinghytte eller lidt
bedre kvalitet”
2. Arrangementer/kurser
GPS-navigation - spotkurser
1.hjælp på vandet (for alle)
Kajaktræf – ikke stort og fancy
Leg/rul m.v. i efteråret
Genopfriskningskruser i fx roer 2 færdigheder
Egne Spotkurser for roer 1/2
Vinterbadedag med svedehytte (SUNE har opskriften)
Leg i gymnastiksal
Wellnes i svømmehal/Lübker – afslut med gourmet
Kajakpole
Besøge kajakbutik
Foredrag
Temaaftener f.eks kajakkøb
3.

Hvis vi har 30.000, hvad skal de så bruges til
Ny trailer – lavere
Nye Kajakker
Skørter
Trækliner
Nye Bukke til vask

4. Hvad med Klubhus
Kun hvis lige ved vandet
Måske bedre med mobilitet
Søge fonde
Bruge Forsamlingshus i vinterhalvåret – efter gymnastik
Skurvogn og el. Bålhytte f.eks Karsten Bech
Kommune bør kontaktes om bedre/opgradere
toiletfaciliteter ved bådelaugh
Visioner for klubben, klubhus,
alliere os med dygtige meningsdannere/politikkere for at få
en god ide igennem.
Hvad gør vi når/hvis gården rives ned

5. Andet
Ny hjemmeside
Erfamøder eks. Kajakkøb
Køb/salg/bytte – sted
Linksamling til turbeskrivelser, Børge har allerede været i
gang http://www.ab-lunden.dk/kajakture/

5.

Opdatering af udvalgene. Vil nogen ud/vil nogen ind (ingen tvinges til noget)

Hvem er i de forskellige udvalg? (pr. 22.10.2013)
1. Instruktør-udvalg
Indhold/krav og rettigheder for roer 1 og 2 kurser
Generelle regler som turledelse o.a.
Ansvar for tilrettelæggelse af instruktør samlinger
Uddannelse af instruktører
Uddannelse, Woorkshop
"Klaus Wessmann" <klauswessmann(at)gmail.com>,
"Rudy Simonsen" <harleyrudys(at)gmail.com>,
"Christian E. Christensen" <cecerte(at)gmail.com>,
"Hanne-Dea Bertelsen" <hannedeabertelsen(at)gmail.com>?
2. Tur-udvalg (på vandet)
Stille forslag til ture
Arrangere ture
"Bodil Christensen" <bkc(at)c.dk>,
"Sune Glitrup" <sg(at)hededanmark.dk>,
"Thomas Frid" <figofrid(at)yahoo.dk>,
”Anita Gregersen” gregersen_a(at)hotmail.com
"Eva Skindhøj" <es(at)kromannreumert.com>,
”Marianne Jacobsen” Marijakob(at)yahoo.dk
3. Arrangements-udvalg (på land)
Standerhejsning, standerstrygning, sankt hans etc…
Klubaftener med foredrag, fællesspisning etc…
Fester…
Festival…
"Birgitte Schlünzen" <bsgitte(at)gmail.com>,
"Lis Bechsgaard Simonsen" <lbs.dk(at)jubii.dk>,
"Bodil Christensen" <bkc(at)c.dk>,
"Thomas Frid" <figofrid(at)yahoo.dk>,

4. Vedligehold-, indkøb- og reparations-udvalg
Købe nye kajakker og udstyr
Vedligeholde kajakker og udstyr
Købe reservedele
"Thomas Frid" <figofrid(at)yahoo.dk>,
"Erling "
”Lars”
"Christian E. Christensen" <cecerte(at)gmail.com>,

5. Ungdomsudvalg
"Birgitte Schlünzen" <bsgitte(at)gmail.com>,
"Bodil Christensen" <bkc(at)c.dk>,

