
Foreløbig dagsorden til årsmøde i Stouby Kajakfællesskab  

torsdag den 15. november 2018 kl. 19 

Hvornår: torsdag den 15 november 2018 kl.19.00 

Hvor: Præstestuen, Stouby Multihus (husk tilmelding) 

Hvem: Alle medlemmer af Stouby Kajakfællesskab samt interesserede gæster.  

Husk: yderligere Forslag og Ønsker til dagsordenen kan sendes til  

Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af sekretær/referent:  

2. Formandens beretning: Året i SKF 

3. Kassererens beretning: Økonomien i SKF lige nu  

4. Valg af kasserer (se længere nede) 

5. Valg af kajakudvalgsbestyrelse bestående af: 

Formand, næstformand, sekretær, kasserer, menigt medlem af kajakfællesskabet.  

5a. Såfremt det lykkes at vælge en bestyrelse: Ændring af særlige vilkår for SKF, § 9-10 så det 

er gældende fra dags dato og fremadrettet: Kajakudvalget består af den til enhver tid valgte 

udvalgsbestyrelse. 

Formanden og sekretæren er på valg i alle ulige år. Kassereren, næstformanden og menigt medlem i 

alle lige år.  

Det er den til enhver tid siddende udvalgsbestyrelse, der er tegningsberettigede og ansvarlige for 

Kajakfællesskabet. 

Udvalgsbestyrelsen varetager økonomien:  

 -Diverse indkøb sker udfra ønsker og trufne beslutninger taget på vores årsmøde. 

 -Fastsættelse af kontigent og procedure vedr. indbetaling af denne. 

 -Retningslinjer for brug af indestående. 

Formanden er selvskrevet udvalgsrepræsentant og deltager i hovedbestyrelsens møder (Stouby GIF) 

5b. Tilføjelse til vedtægter/regler i SKF: 

Som friroet medlem kan du tage 2 nye roere med ud, men maks op til 5-6 sek/m middelvind. Er der 

børn med (under 16 år) er det udelukkende forældrenes ansvar. Dvs. at man ror tæt på dem hele 

tiden. 

Du må som udgangs punkt tage 2 ikke-friroede medlemmer med ud, men har du et barn under 16 

år med, tæller det i princippet som den ene. Også selvom barnet er friroet. Dette gælder indtil 

barnet er 16 år. Her henholder vi os til reglerne i andre kajakklubber og Søfartsstyrelsen. Vores 

efterskoleelever må ikke selv ro ud uden en lærer/instruktør.  

Vedr. Vinterroning; Alle som har deltaget i SKF’s kulde-kursus eller andet relevant kulde”træning” 

er fritstillet til at måtte benytte klubbens materiel, også i vinter halvåret.  

HUSK at al sejlads foregår helt kystnært og med ”vinterpåklædning”. Vær opmærksom på, at da vi 

ikke kan rengøre klubbens materiel (vi ikke har vand) skal man være særlig omhyggelig med at 

aftørre grejet, med håndklæder/svampe. 

6. Ønsker til indkøb for 2018-2019/mangler vi noget? 

Nye regler for indkøb/hvordan gør vi det mest enkelt og alligevel efter bogen? og så nemt for ny 

kasserer som overhovedet muligt? 

7. Rokultur eller mangel på samme 

Rokultur efterlyses: vores romakker-ordning er rigtig fin, men det med hvem der er ansvarshavende 

på turen og aftaler om hvor, hvorlangt og hvem der ror hvor skal strammes lidt mere op på. 



Evaluering af doodle: Doodle er nok lidt for teknisk mere end smart. Man kan jo ikke være 7, der er 

øverstansvarlige romakkere! Men meget hyggeligt, at man kan se hvem der kommer   

Det kniber lidt med at komme afsted til aftalte tid især om tirsdagen. Kan vi ikke hjælpe hinanden 

med at stramme lidt mere op på det? 

Ordensregler i Kajakhuset:  

Det skal til enhver tid være ryddeligt og pænt. F.eks. efterlades ingen opvask osv. 

8. Valg til aktivitetsudvalg: 

Aktivitetsudvalgets fornemste opgave er at finde på/arrangere ture for alle i SKF, og f.eks. at lave 

særlige ture/aktiviteter kun for vores unge mennesker.  

 8a. Indkomne forslag til aktiviteter 2018 

Der vil fortsat være en måndlig tur om søndagen (suppetur) for vinterroerne ;-) Se Facebook. 

Torsdag fra 1/11 til 2/12 -2018: Kajakrelateret yoga (opslag er på vej med mere info samt pris)   

Steffen og Tommy laver kuldekursus for interesserede. Der kommer et opslag på Facebook senere. 

Indkomne forslag til vinteraktiviteter 2019: 

Julefrokost 11/1- Tak til Michael, som har tilbudt at lægge hus til. Info og tilmelding kommer senere. 

Der vil i løbet af foråret starte et pagajsnitte-hold. (Det er overtegnet!) 

Navigationskursus: Steffen og Henrik laver et light navigationskursus, så vi kan lære at finde vej. 

Info kommere senere. 

Dato på første frironingskursus? Svømmehal 7/4-2019 er forbeholdt nye kursister. 

Er der stemning for at vi tager en ekstra omgang yoga? 

9. Uddannelse? 

Hvem brænder for at lære at undervise i kajak, kajakrul, mm? 

SKF betaler for SKF-relevante DGI kurser. 

10. Eventuelt 

Og derefter godnat og tak for i aften.  

Håber at se så mange af jer så muligt. 

/På vegne af Stouby kajakfællesskab/udvalgsformand Trine Fick. 


