
Præstø Kajak og Padle klub  
 Placering: Dambækshavehus 

 Dato: 9. november 2021 

 Tidspunkt: 18.00 
 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 

 

Indkaldte deltagere: Gitte, Morten, Sam, Karin, Helle, Anders, Flemming 

Afbud: Sam Dyring – men var med på Messenger 

I. Mødeåbning 

Valg af referent – Helle Hansen 

II. Nye punkter 

a) Siden sidst 

i) Ny bestyrelse 

Vi lavede en kort præsentation af hinanden. 

ii) Dispensation & Byggefeltsmodning status 

Gitte og Sam er i kommunikation med kommunen omkring vores dispensation og den 

nye lokalplan. 

iii) Indkøb udstyr 

2 nye kajakker er indkøb og 8 pagajer er indkøbt. Kajakken er investeret af klubben og 

pagajer kommer fra penge fra fonde. 

b) Generalforsamling 

Afholdes fredag d.  25. februar 2022 kl. 18.00 m/spisning. Indbydelse følger 

c) Kajakhotel 

Vi udvider vores hotel med 2 ekstra kajak pladser 
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d) Budget – oplæg til godkendelse 

Blev diskuteret og gennemgået og er godkendt af samlet bestyrelse  

e) Sikkerhedsregler  

Sam gennemgår klubbens sikkerhedsregler. 

i) Vandtemperatur ved opstart 

Vi holder fast ved, at vi først starter op, når vandet er 12 grader, da alle vores våddragter 

ikke er egnede til lavere temperaturer. 

ii) Tekst omkring rokort på hjemmeside og instrukser ændres 

Sam følger op på dette. 

iii) Dialog om sikkerhed Maibritt/Niels/Morten 

Majbritt kom og forelagde tilbud om at gennemføre IPP2 kursus for kommende nye 

medlemmer, samt andre som kunne have interesse i dette.   

Der tilbydes 3 hold over 3 weekender – datoer fastlægges senere.  

Hovedargumenter for at gennemføre dette: 

Instruktører på begynderhold har svært ved at føre en rød tråd igennem undervisningen, 

når der hele tiden kommer nye til 

Uddannelsen tilbydes af vores naboklubber 
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f) Svømmehalstræning 

Pris pr deltager kr. 50,00 pr gang 

i) Indbydelse 

Helle laver indbydelse 

ii) Planlægning af dage / instruktører/Livredder 

Dato Tid Aktivitet Instruktør 

26. februar 13:00 - 16:00 Kajak Niels 

27. februar 14:00 - 17:00 Kajak Niels/Morten 

5. marts 11:00 - 14:00 Kajak Jan /Karin 

2. april  14:00 - 17:00 SUP Mette/Susi/John 

3. april 14:00 -17:00 Rulletræning Majbritt/Morten 

r 

Karin prøver at finde en livredder 

iii) Transport af udstyr 

Vi låner en kajaktrailer til transporten af vores kajakker 

Deltagere er velkomne til at medbringe egen kajak 

iv) Veste/dragter 

Klubveste tages med, men folk medbringer egen våddragt, hvis de ønsker at have en 

sådan på. 

v) Forfriskninger før/under/efter 

Folk medbringer egen forplejning (skal stå i indbydelsen) 
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g) Eventuelt 

Ingen punkter. 

III. Mødet hæves 

Navn på mødeleder hævede mødet kl. 22.15 

Referat er sendt af: Helle Hansen 

Referat er godkendt af: En samlet bestyrelse. 

Næste møde afholdes: d. 25. januar 2022 


