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Aktiviteter i klubben i år:
Generalforsamling:
D.20. februar afholdt klubben sin ordinære generalforsamling hvor 24 medlemmer var mødt frem. Poul gav en grundig
redegørelse om klubbens tilstand. Der var genvalg af alle tillidsvalgte som var på valg, og dirigenten Michael Breuning
havde en rolig aften.
Vintergåtur:
Den årlige vintergåtur blev afholdt d.24. februar. 28 personer mødtes på parkeringspladsen ved Gamborg
Forsamlingshus. Klubben havde skaffet en bus som kørte os til Middelfart Marina. Herfra gik vi så ad den nyanlagte
kyststi tilbage til Gamborg. En tur på ca 7 km. Vejret var med os og alle havde en rigtig fin tur. Herefter kørte vi til
klubben hvor vi spiste vores medbragte mad. Fint arrangement!
Kajakreparation:
De fleste kajakker er blevet gennemgået og nogle af dem er der foretaget reparationer på. Så som fodspark, sæder
m.m. og Bent, Jørgen og Hans har lovet alle klar til standerhejsningen. Der er også blevet flyttet rundt på kajakkerne
således at de kajakker som blev brugt mest sidste sæson er blevet placeret sådan at de er nemmest at få fat i. Så er 2
inriggere og 2 surf boards blevet sat ud. På deres pladser ligger der nu 2er kajakker, så alle kajakker nu er inden døre.
Flytningen af kajakker betyder også, at nu ligger alle private kajakker inde i bådehallen og klubkajakkerne ligger i
kajakskuret.
Nyerhvervelser:
Klubben har i år erhvervet 4 nye kajakker: 2 Coastfightere, 1 Escape og 1 børne/ungdoms havkajak. Derudover har
klubben købt Lottes Tracer. Så der skulle være nye kajakker lidt for enhver smag. Så har klubben også anskaffet 3 nye
SUP boards til de unge medlemmer.
Reparation af kajakbro:
Broen da den blev taget
op, vi må have fede
pæleorm.
Broen 50 arbejdstimer
senere - næsten repareret

Kan man blive ”brotræt”?
JA

Da kajakbroen blev taget op i efteråret var den meget hårdt angrebet af pæleorm. Nu har den altid hårdtarbejdende
Søren med hjælp fra Poul og Jørgen bragt den på fode igen så den er klar til at blive sat i vandet når der er mandskab
til det. Nu mangler så broen ved Corfitz at blive repareret da den blev slemt medtaget ved højvande i efteråret. Men
heldigvis er de fleste materialer intakte, så det mere er et spørgsmål om arbejdskraft end økonomi.
Elinstallationer:
Bent er ved at have rigtig godt styr på det elektriske. En fornøjelse at se på når man tænker på alle de mystiske
ledninger der tidligere stak frem fra mystiske steder. Samtidig kan man nyde det store fine køkkenbord som Søren har
sat op.
Kontingent:
Nu er det tid til betaling af jeres årskontingent, mange har allerede gjort det:
• Ungdom (under 25 år) 400
• Seniorer (over 25 år) 900
• Familier (inkl. børn under 25 år) 1.700
• Opbevaring af privat kajak 100

Vi bliver støttet af
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Kontinent indbetales på Mobilepay 4034 1990 Villy Hansen eller indsættes på bankkonto 0755 3230147697 i
Middelfart Sparekasse. Husk at notere Navn og adresse så jeres betaling kan identificeres.
Stamdata:
Vi skal have styr på alle betalende medlemmer med Navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og telefonnummer. Krav
fra kommunen og det centrale forenings register CFR for at få tilskud. Til dette har Villy lavet en formular som I bedes
udfylde og underskrive, og aflevere i den nye postkasse i bådhallen. Dette er vigtigt.
Arbejdsdage:
Vi afholder som sidste år 2 arbejdsdage inden standerhejsning, og hvis vejret tillader det, har vi planlagt følgende:
• Lørdag den 13. april forventer vi at male udvendigt træværk og reparationsarbejder i bådhal og klublokale
• Lørdag den 27. april vil vi rengøre køkken/klublokale og toiletter. Rydde op og feje og støvsuge bådhal.
Kan du hjælpe, bedes du tilmelde dig ved at sende en mail/SMS til Poul. PS: Vejret kan ændre arbejdsopgaverne.
Standerhejsning:
Standerhejsning starter søndag den 28. april kl. 09:30 med kaffe og rundstykker, herefter hejser vi standeren kl. 10:00
og derefter vil der være tid til en tur på fjorden.
Opstart kajak frigivelseshold:
Opstart i klubben torsdag den 25. april kl 18:30. Det vil være et generelt og ”tørt” informationsmøde i klubhuset. I år
har vi ikke annoncere om kurset, da vi er fuldbookede. Vores grænse er 10 personer på et hold. Der er stadig en del på
venteliste, derfor arbejder vi på at finde en model, hvor vi kan få alle interesserede med. Klarer vi dette, vil personer
på ventelisten blive kontaktet direkte.
Opstart ungdomshold:
Ungdomsholdet starter den 3. maj kl. 16:00.
Bro ved slæbestedet:

Begge vore broer er lovliggjorte, da kommunen ikke har modtaget indsigelser, og vi har nu bestilt pontonbroen til
slæbestedet. Vi afventer leveringstid, men forventer at den vil blive monteret omkring standerhejsning, måske lidt
senere.
Officiel indvielse af vore nyanskaffelser:
Klubben har planlagt at afholde officiel indvielse af vore nye anskaffelser (5 kajakker, 3 SUB boards, bro og tilsagn om
midler til en ny inrigger) søndag den 12. maj. Sæt et kryds i kalenderen. Vi kommer tilbage med yderligere
informationer, når det endelig er planlagt.

Vi bliver støttet af

