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Kontingent 2020:
Generalforsamlingen den 20. februar besluttede at fastholde vore eksisterende klubkontingenter for sæson 2020:
•
Ungdomsmedlemskab kr. 400 pr. år (op til 25 år)
•
Senior medlemskab kr. 900 pr. år (fra 25 år og op)
•
Familie medlemskab kr. 1.700 pr. år (familier og deres børn op til 25 år)
Nemt med
•
Passivt medlemskab kr. 150,- pr. år

Mobilepay

Klubben udsender ikke girokort, så medlemskontingentet kræver jeres aktive indsats
Betaling kan foregå på 2 måder (husk opgiv navn og årsag ved overførsel)
MobilePay til Villy Hansen: 40 34 19 90
Klubbens bankkonto i Middelfart Sparekasse: 0755 3230147697
Helårligt – inden den 15. april.
Halvårligt – første rate (50%) inden 15. april og anden rate (50%) inden 15. august – Der udsendes ikke girokort
Ubetalt kontingent pr. 30. oktober 2020 betragtes som udmeldelse af klubben.

Generalforsamlingen i klubben blev afholdt d.20. februar i Føns Gl. Skole med 27 fremmødte. Palle lundJensen blev valgt som dirigent og Michal Breuning lavede referat. Poul Kristensen fremlagde bestyrelsens beretning
som blev enstemmigt godkendt. Villy Hansen fremlagde regnskabet som ligeledes blev enstemmigt godkendt.
Medlemskontingentet vil i 2020 forblive uændret.
Bestyrelsen ønskede under indkomne forslag at nøgledepositum ændres til et gebyr og at allerede indbetalte
depositumer inddrages og betragtes som driftsmiddel til vedligeholdelse og udbygning af eksisterende låse. Dette
forslag blev også enstemmigt vedtaget.
Jørgen, Bent og Olaf blev genvalgt til bestyrelsen og Herdis blev genvalgt som suppleant. Michael blev genvalgt som
revisor og som revisorsuppleant blev Lotte valgt. Under eventuelt orienterede Kristian om ungdomsarbejdet og
frigivelseskurset.

Frigivelseskursus:
Kursusafgiften forhøjes med kr. 50 til 850. Baggrunden er, at den tidligere kursusafgift sammen med medlemsgebyret
faldt sammen med et familiemedlemsskab, hvorfor der af og til opstod identifikationsproblemer ved indbetaling.
I øjeblikket har kurset 4 på venteliste. Kurset starter torsdag d. 23. april og kører hver torsdag til og med 11 juni.
Kurser afsluttes søndag d. 14. juni med kajakeksamen.

Ungdomsholdet starter op fredag d. 1. maj. Nærmere oplysninger følger. Følg med på aktivitetskalenderen på
hjemmesiden.

Førstehjælpskursus:
Søndag den 3. maj kl. 09:00 til 17:00 i klubhuset
I samarbejde med Lokaludvalget for Føns og omegn og TrygFonden kan vi afholde et 8 timers specialkursus for
sejlsportsfolk. Kurset kan rumme 12 personer.
Instruktører og deres hjælpere har fortrinsret til kurset. Herefter fylder vi op med interesserede. Tilmelding til Jørgen
på 60678373, da han koordinerer.

Camp for 7-8 klasserne i Middelfart Kommune.
Denne camp afholdt i klubben i uge 25 (15-19 juni). Lotte står for campen og i lighed med de sidste år kan hun godt
bruge lidt hjælp, Så skulle du have lyst, tid og mulighed med at være sammen med nogle unge mennesker denne uge,
eller måske nogle timer eller dage vil Lotte blive glad for din henvendelse.
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Onsdagskomsammen:
6-10 medlemmer mødes i klubben hver onsdag formiddag for at hygge, ro, arbejde med både og andet forefaldende
arbejde, drikke kaffe og spise boller. Hvis du kunne tænke dig at være med er du meget velkommen. Vi mødes som
regel ved 9. tiden og kører som regel hjem ved middagstid. Men der er ingen faste rammer, man kommer og går som
man kan og vil.

Skader og slitage på grejet:
Som nævnt bliver der bla. arbejdet med både og kajakker. På kajakkerne er der en del skader specielt på karm og i
bunden. Skaderne på karmen opstår mest ved at man trykker på karmsiderne ved ind – og udstigning af kajakkerne og
ved makkerredninger og selvredninger. Skaderne på bunden opstår mest ved at man kommer til at røre havbunden
med kajakken. Vi opfordrer til at man er forsigtig med grejet og lader være med at ro kajakken op på land.
På robådsiden har ”FYN” fået en ordentlig omgang og den er rigtig flot. Nu er det så ”SKANSEODDEN”s tur og den har
nogle ømme punkter så der er et stort arbejde med den, men den skal nok blive flot.

60+ samling 2020

60+ samlingen kommer igen til at foregå på Svendborg Sund camping fra: Mandag 15 juni - Torsdag 18 juni.
Tilmeldingen åbner 1. marts kl 17.00. Du kan tilmelde dig her https://bookingportal.com/60-samling---svendborg2020 eller på Facebook events : https://www.facebook.com/events/213207553050360/
Kontakt: Arrangørgruppen / Silas Dansk Kano og Kajak Forbund
Mobil: +45 28717572 - Mail: sk@kano-kajak.dk

Du kan se det foreløbige program nedenfor:
Program - 60+ samling
Mandag d 15. juni
14.00 - Ankomst til Campingen
15.00 – Stjerneløb / Orientering
Rotur med lokal tur guide
19.00 - Middag og Velkomst
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Tirsdag d 16 juni
7:00 - Yoga
8:00 - 8:45 – Morgenmad
8:30 - Fælles samling
9.30 - Formiddagsaktivitet
12.00 – Frokost
13.30 – Eftermiddagsaktivitet
16.30 - Kaffe og kage
18:45 - Fællessamling
19.00 – Middag
20.00 – Aftenaktivitet / Hygge - Navigations undervisning
Onsdag d 17 juni
7.00 - Yoga på Græsplænen
8:00 - 8:45 – Morgenmad
8:30 - Fælles samling
9.30 - Formiddagsaktivitet
12.00 - Frokost
13.00 - Eftermiddagsaktivitet
16.30 - Kaffe og kage
18:45 - Fællessamling
19.00 - Middag
20.00 - Aftenaktivitet / Hygge - Hvad har man med på tur?
Torsdag d 18. juni
7.00 - Yoga på Græsplænen
8:00 - 8:45 – Morgenmad
8:30 - Fælles samling
9.30 - Fælles roture (vælg tur efter lyst og evne)
14.00 - Frokost
16.00 - Tak for i år - Sammenpakning og afgang.
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