mandag den 13. marts 2017

Indkøb af kajakker - 2017

Der er i flg. forslag taget højde for foreningens budget på 100.000
Køb af "nyt" udstyr
1
Vi foreslår køb af enhåndsergometer, men venter med at købe til vi har søgt fondsmidler.
Det er også en mulighed at søge en pulje ved forbundet. Jens, Pia og Thomas Halboe vil
undersøge dette, såfremt der bliver sagt OK fra bestyrelsen til forslaget.
2

Vi foreslår at der afsættes maks. 25.000 til køb af turkajakker.
Ønsket er at indkøbe 2 kajakker i indeværende sæson. Listet efter prioritet.
1. Coastfighter
2. Master / Overgangskajak - Der er ikke et specifikt ønske til model, men det kunne
være flg. TCR, TCR+, Viper 48, Viper 51, Citius 48.

3

Vi foreslår at der afsættes maks. 40.000 kr til havkajakker.
Ønsket er at indkøbe 3 glasfiberkajakker i indeværende sæson til en stk pris af 10-15.000.
Vi mangler glasfiberkajakker (vil gerne op på 12 stk)
Vi mangler små plastkajakker (vil gerne have 15 plast i alt)
“Havkajakgruppen” har det mål at have 15 gode kursuskajakker af plastic. Vi har som
regel 12 kursister af gangen og der skal være lidt forskellige størrelser. Og så vil vi
gerne også have 12 glasfiberkajakker til øvede roere, så de kan prøve noget forskelligt.
Dette er ønsket, så man kan fylde en trailer med gode kajakker og tage på tur.

4

Vi søger fondsmidler til følgende:
Veste (Tryg fonden) Mogens Michael og Jens har søgt.
2 stk Surfski Kajakker (Nordea, Mærsk) - Thomas Halboe
1 stk K2 - Zedtech Carrera (Nordea, Mærsk) - Thomas Halboe
Enhåndsergometer (Energi Fyn) - Thomas Halboe

10

Vi foreslår at der indkøbes 5 wingpagajer til ca 1700/stk med 60 graders skivning samt 5
uskivede havkajakpagajer til ca. 1500/stk.

11

Vi foreslår at resten af budgettet tilsidesættes til hvad der måtte komme i løbet af året. Det
være sig behov, gode tilbud eller andet.
Vi foreslår at der fastsættes et maks beløb og gives mandat til 1-2 repræsentant for hhv.
havkajak og turkajakroere.
Vi forslår Jens Lauritsen for havkajak og Henrik Torp for Coastfighter og Kristian for
Masterkajak.

Vi vi gerne have en tilbagemelding på alle punkter.
Kan der gives et OK til flg punkter? Punkt 1,2,3,?
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mandag den 13. marts 2017
UDSTYR

UDGIFT

Turkajakker

25.000

Havkajakker

40.000

Enhåndsergometer

11175

Pagajer

16000

TOTAL

92175
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