
Referat fra møde i Kajakudvalget torsdag d. 16 maj 2013. Kl. 19-21. 
Deltagere     : Erik Andersen, Henrik Rasmussen, Helle Juhl Jørgensen 

Fraværende : Morten Knudsen 

 

Baggrund. 

Udvalget blev foreslået nedsat på medlemsmødet i Nakskov Roklub d. 11-04-13. 

På medlemsmødet blev det foreslået : 

  

At afholde Roskole i Kajakroning over en week-end med instruktør fra Maribo Kajakklub. 

Bestyrelsen ville arbejde videre på dette. 

 

At Nakskov Roklubs ”Reglement for kajakroning” fra d. 10 april 1995 revideres. 

Kajakudvalget udarbejder forslag til revision af reglementet. 

 

At der uddannes flere kajakinstruktører. 

Det forlyder at Morten Knudsen evt. er interesseret. 

 

Oprettelse af ”Kajakgarage” Container til opbevaring af klubbens kajakker,  

og til private kajakker mod betaling, i det omfang der er plads. 

Bestyrelsen og Erik Andersen Arbejder på sagen. 

 

Referat. 

Erik havde taget initiativ til mødet og han fortalte om sit arbejde med indkøb af Container til kajakker. 

Den han havde kig på i Kerteminde var til 15 kajakker, 10 af klubbens og 5 til udlejning. 

Den er i god stand og med speciel, velfungerende lås. Pris 6.000 kr. 

Den klub, der sælger containeren, kan efter Pinse oplyse, hvornår vi kan overtage den.  

Det er meningen, at den side ud mod havnen, skal kamufleres af et plankeværk. 

Det kan blive dyrt, at få den transporteret til Nakskov, men der arbejdes på at finde en rimelig udvej 

prismæssigt. 

 

Vi besluttede ikke at deltage i Roklubbens åbent-hus arrangement med kajakker. Vi er alle tre forhindret i 

at komme lørdag den 8 juni og vandtemperaturen frister ikke til en tur i havnens vand. Det vil være bedre 

for os med et arrangement senere på sæsonen. 

 

Vi så lidt på det gamle” Reglement for Kajakroning” og vil til næste møde finde reglementer fra andre 

Kajakklubber, fra Søsportens sikkerhedsråd og - og Kajakforbund. 

 

Vi har bedt Morten om at foreslå en dag for det næste møde. 

 

Referent : Helle Juhl Jørgensen. 


