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1. Sikkerhedsregler og sikkerhed på vandet.

Den frigivne roer har ansvar for egne færdigheder

Test:

Flest ulykker om vinteren: flest ulykker om sommeren

Må du ro om vinteren? Du skal opfylde klubbens sikkerhedsregler

Det første jeg skal gøre hvis jeg falder i om vinteren? Få åndedrættet i ro og derefter lav

makkerredninger

Ved 5 grader vand og sports tøj - hvor lang tid har jeg til at komme i båden? 5-10 minutter.

Hvilket tøj er ideelt om vinteren? 3 lag - vind og vandtæt + noget isolerende inden under.

Hvornår kan jeg uden risiko tage på vandet om vinteren? Test hvordan man reagerer i koldt vand + ro

med andre.

Hjertestater - det foreslåes at der søges om et skab til vores hjertestater, så den kan komme ud og

hænge.

1 min til at få ro på ånderdættet - 1 min til en plan og 2 min til at udføre planen.

Det opfordres at roere tager en telefon med på vand - især om vinteren.

Står råd og vejledning på hjemmesiden - det opfordres til at de bliver lagt op.

2. Aktiviteter der kan samle klubben - attraktivt for både kap, tur, polo og hav.

a. Måske klubfesterskab, Le Mans eller andet skal genoptages.

Sankt Hans fest - måske sammen med klubfesterskab

Vinterbadning i havnebadet

Et forum på Facebook hvor man kan efterspørge hjælp til at arrangere

Blive bedre til at slå de faste ting op på facebook - evt som fast begivenheder?

Fastsætte en gruppe der skal arbejde med fastholde af sidste års medlemmer

Fastelavn - evt i polokajak

Løvfaldsløb, K2 løb i Sorø i oktober - kort distance så alle kan være med

Kristihimmelfartstur til Romsø (Peter vil slå turen op i år)



Fællestur til polostævne for hele klubben - pak en trailer med tur/hav kajakker.

Stand i forbindelse med DT i Odense havn i forbindelse med Havnkulturfestival

Gøre handikap mere attraktivt for flere af klubbens medlemmer - evt lave en anden aktivitet før

handikap en gang i måneden. Prøv de andre kajaktyper mm.

Det opfordres at man er mere intergrerende og tænker over hvordan man fremstår. Husk at hils på

hinanden :)

Legedage/aktiviteter hvor fokus bliver taget væk fra kajakken

3. Hvordan kan det være attraktivt at lave frivilligt arbejde i klubben.

De frivillige bør belønnes - forslag: en frivilligmiddag

a. Bestyrelsearbejde.

4. Eventuelt.

Det opfordres til at alle ligger pagajer ned i deres både - der er begrænset plads i skuerne og pagajerne

falder ned og ødelægger kajakkerne.

Det opfordres til at deltage den 26. april med affaldsindsamling på Stigeø i forbindelse med Danmarks

Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamlings kampagne. Kontakt Person er Lotte Mulvad

Forslag til arbejdsdag: opbevaring til vægtskiver mm. Ophæng til håndklæder i tørvejr.

Få ændret vedtægterne så man ikke kan deltage i sportslige aktiviteter som passivt medlem. (Der er en

gentagelse i en af paragrafferne der skal ændres.)


