
Nykøbing Mors Roklub 
Ro- og kajaksport på Limfjorden 

www.nykøbingmors-roklub.dk 

Kajakudvalget, referat af møde 29-04-13  
 
Deltagere; Helle (HH), Bente (BK), Peter (PH), Michael (MH), Kenneth (KL) 

 
Økonomi 
Der er afsat kr. 40.000 på budgettet. Pt. er der brugt ca. kr. 21.000 til nye kajakker.  
Der planlægges indkøb af yderligere to ekstra-lange kajakker samt evt. børnepagajer – 
med 50% tilskud fra Struer Kajak.    
 

Mærkning og vedligeholdelse af udstyr 
Navneskilte til havkajakkerne er klar til at klæbes på – dette i uge 20/21 (PH) 
Pagajer mærkes med tusch på bladet – længde angives i cm (PH). 
Der skal sættes TRYG-mærkater på samtlige kajakker. PH skaffer flere. 
(MH) sætter ”annonce” på hjemmesiden for at søge folk til ovenstående. 
 

Uddannelse 
Klubben kører sit eget uddannelsesforløb, men støtter sig til DKF (EPP).  
Vedr. EPP-system: PH er berettiget til at frigive EPP-2 turroere. Niels har/må have 
samme rettighed. Kaj, HH og BK er DGI-hjælpeinstruktører uden ret til at frigive. 
I såfald medlemmer er interesseret i at erhverve EPP-bevis, skal dette betales individuelt. 
PH formidler ansøgningen til DKF.  
MH tilføjer på website, at PH er instruktør samt BN, HH, MH og KL er hjælpeinstruktører.  
 

Ændring af kajakreglement 
PH vil fremlægge et oplæg til revideret reglement (nye emner, der skal indarbejdes):  
Kajakret 1+2 = 300 meter svømmeprøve – langtursret = 600 meter svømmeprøve. 
Vinterroning: altid ekstra tøj med. Padle-float skal altid medbringes, hvis denne er brugt 
ved aflæggelse af prøve. Langtursret: distancen for opretholdelse af retten skal 
nedsættes - dispensation/særlig tilladelse kan gives af enkeltmedlemmer af 
kajakudvalget. Turarrangør – PH kommer med forslag. 
 

Kajakkursus 
Vi er klar. Efter endt kajakkursus udstedes kursusbevis samt efterfølgende attest på at 
have roet 100 km. MH kontakter Ulla for Intro-folder, der tilrettes mht. kontingent, div. 
updates. Annonce indrykkes i avis i uge 19 (næste uge).  
 

Opfølgning på nye roere 
Der er planlagt en weekendtur med udgangspunkt fra Skibsted. Ture på vandet, 
spisning/grill, evt. overnatning i telt, ture på vandet – alt valgfrit. 
 

Næste møde 
Næste møde er fast til mandag 03-06-2013 kl. 19:00 i klubhuset.  
________ 
 
Ovenstående er initialer nævnt ved forskellige aktiviteter – initialet er ankermand for 
projektet, men flere kan evt. inddrages. 
____ 
Referent: KL 


