Nyhedsbrev Hammerkrogens Kajakklub marts 2018

Fra klubbens sommertræf 2017 i Rantzausminde ved Svendborgsund

Foto: Jens Erik Larsen

Dagsorden til den ordinære generalforsamling
Fredag 23. marts kl. 17 på Snogekærgård Hammer Bakke 4
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling 2018
1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, vedhæftet
4 Behandling af indkomne forslag, Ingen forslag er modtaget.
5 Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse, vedhæftet
6 Fastsættelse af kontingent 2018, bestyrelsens forslag uændret kr. 400
7 Valg af formand,(Jørgen F. Hansen modtager genvalg)
8 Valg af kasserer: Thomas Raun-Petersen ikke på valg

9 Valg af sekretær: Kirsten Paulsen ikke på valg
11 Valg af ét bestyrelsesmedlem for to år,(Henrik Uhrskov modtager genvalg)
12 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Bent Høgsberg og Johnny Lau modtager genvalg)
13 Valg af revisor og revisorsuppleant
14 Eventuelt

Ca. kl. 18.30 er der spisning, menuen er en lækker buffet til kr. 125.
Tilmelding og betaling til middagen senest 20. marts til:
jfhansen@mail.dk
Pris kr. 125 Indbetales på bankkonto Danske Bank: reg. 4201 konto:
4201268850 Husk navn, eller MobilPay : 6165 5349
Drikkevarer kan medbringes eller købes til næsten butikspris. Husk kontanter
til betaling eller MobilPay.
Ledsagere til klubmedlemmer er meget velkomne.
Menu:
Forret: Jordskoksuppe med chrunck
Hovedret: Lammekølle og moderne flæskesteg
Masser af salater
Ovnbagte kartofler.
Dessert: Kaffe og hjemmelavet ostekage
Vi håber det bliver ligeså hyggeligt som sædvanlig.

Aktiviteter forår/sommer 2018
Weekend/søndagsroning i vinterhavlåret fortsætter følg med på Hammerkrogens
Facebookgruppe

Forårsklargøring søndag 22. april
Vi starter med morgenkaffe kl.9.
Kajakkerne og kajakvognene skal klargøre til sæsonen.
Der skal ryddes op i kajakhuset.
Der skal opsættes lys i kajakhuset.
Kajakhotellet skal males,
Der skal graves dræn for enden af stien ved vandet..
Tilmelding til jfhansen@mail.dk mød op og få en hyggelig dag med andre klubmedlemmer.
Torsdagsroning kl.18 fra 26. april til 27. september med fælles afgang kl. 18.00 dog
kl. 17.00 i september.
Succesen fra sidste år fortsættes i år.
For jer, der ikke har roet så meget, er der løbende mulighed for at være med om
torsdagen og på ture, hvor der er øvede medlemmer med og mulighed for instruktion.
Begynderkursus:
26.-27. maj (fuldt booket)

9.-10. juni. (fuldt booket) .
Bemærk at klubkajakker er reserveret til kursusbrug.
Workshop 23.(-24.) juni.
Der vil blive mulighed for at genopfriske, det du har lært og som trænger til at blive øvet.
For øvede bliver der mulighed for at blive undervist i avanceret redning, stormredning og
slæb af kajak med træt/skadet/syg roer. Måske også undervisning i rul. Kom gerne selv
med forslag/ønsker.
Om aftenen er der fællesspisning hos Finn for dem, som ikke skal fejre Skt. Hans aften.
Weekenture/sommerferietur i 2018.
Rantzausmindetræf 16.-22. juli (uge 29)
Vi har igen i år arrangeret en klubtur til det Sydfynske Øhav, med base på Rantzausminde
Camping, vest for Svendborg. Det er en naturskøn plads med udsigt over Svendborgsund.
Tag en uges ferie med familien og kajakken lige ud til vandet med mulighed for roture op
og ned langs kysten eller til nogle af de nærmeste øer alt efter vejret. Tag cykler med og
kør til Fåborg, Svendborg og de sydfynske skove og alper. Vi bor ved siden af hinanden
på en dejlig campingplads med gode faciliteter.
Man kan også blot komme nogle få dage i ugen.
Der er mulighed for både korte og lange ture til de omgivne småøer.
Hvis du/I har i sinde at deltage send en mail til: jfhansen@mail.dk
Hør mere på generalforsamlingen.
En weekendtur til Kongsøre i godt vejr.
Skriv og følg med på Hammerkrogens Facebookgruppe

Misterhult skærgården Der er forslag om ugetur til den smukke og beskyttede
østsvenske skærgård (mellem Oscarshamn og Västervik).
Weekendtur til Hallands Wäderö ( Overnatning på Torekov Camping)
Det er den nærmeste skærgårdsø under 1 times kørsel fra Helsingborg.

Hallands Wäderö fra tur med Charlottenlund kajakklub Palo

Til diskussion på generalforsamlingen. Kom gerne med flere forslag.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

