
Kajakafdelingen 
Medlemsmøde 24-09-2020 kl. 18-21 i klubhuset. 
 
Kære Kajakroer 
Vi vedtog på vores planlægningsmøde i jan 2020 
at afprøve en ny ledelse af vores kajakafdeling. 
Vi valgte 3 medlemmer der kaldes kajakudvalget 
Susanne, Leif, og med Jørgen som formand. 
Kajakudvalget har afholdt få møder i år 
Vi har i Lynæs Sejl-og Kajakklub desuden Kajakskolen 
som har Susanne som formand og Kurt og Tina som medlemmer. 
Vi valgte underudvalg med diverse tovholdere til at  
sørge for at vores vedtagne kajakaktiviteter blev afviklet efter planen.  
 
Aktiviteterne er: 
Tur: Med adskillige tovholdere. 
Kajakinstruktion for nye roer: Susanne 
Redningsøvelser: Susanne, Jørgen 
Svømning: Susanne 
Bugsering: Kurt, Jørgen 
Introduktion til Kajak: Kurt 
Vinterroning Kort kursus/gennemgang af sikkerhed: Jørgen  
Udover de nævnet tovholdere er der mange medlemmer der  
er engagerede i afvikling af arrangementerne. 
 
Da Covid – 19 ramte landet, blev det med mange restriktioner 
til følge, og mange er stadig aktuelle og vi kender stadig ikke 
fremtiden omkring restriktioner. 
Således er planlagte ture ikke afviklet, og den populære Juletur 
må vi nok også erkende at måtte aflyse i år, vi foreslår en endags tur med  
efterfølgende hygge og lidt spisning i klubhuset. 
Afvikling af kajakskolens begynderkursus er aflyst for i år. 
Introduktion til Kajak er heller ikke afviklet efter planen. 
 
Den vigtigste del af ledelsen af kajakafdelingen er de 2 fælles 
møder vi afholder og det næste i rækken i år er  
evalueringsmødet d. 24.-09-2020. kl. 18.00 – 21.00 i klubhuset. 
Programmet er: 
Evaluering af hver aktivitet ved de involverede tovholdere/medlemmer. 45 min ca. 5-7 min pr. tovholder 
Status for Kajakhotellet v/kajakhotel formanden 10 min. 
Etablering af sti fra Kajakhotel til broen 10 min.  
Visionsarbejdet for Lynæs Sejl-og Kajakklub 45 min. debat efter oplæg fra kajakudvalget. 
Budgetønsker for kommende år 20 min. Materiel, kurser mv. 
Suppe, brød, vin og hygge 30 min. Kajakstemning med billeder og video 
Gennemgang af vinterroningsreglement og orientering om 
udstyr og forholdsregler ved vinterroning. Forholdsregler ved hypotermi 20 min. 
 
Vinterroning starter lørdag d. 3. okt. kl. 10.00 klar på vandet. 
 
 
 


