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Kontingent
Så er det tid til at betale kontingent. Seniorer kr. 900, familier kr. 1.700, ungdomsmedlemmer kr. 400, private både
kr. 100, Frigivelseskursus kr. 850 og nøglegebyr kr. 150. Har vi gæster med i klubben synes vi det er god klubånd at
støtte klubben med kr. 20 pr. sæde.
Kontingentet kan indbetales på MobilePay 40341990 Villy Hansen eller indsættes på konto 0755 3230147697
Middelfart Sparekasse.

Generalforsamling
Klubbens generalforsamling blev afviklet i god ro og orden med Michael B som dirigent og Olaf som referent. Referat,
regnskab og bilag vil kunne ses på hjemmesiden. Efter mange års tro tjeneste ønskede Herdis og Olaf ikke at
genopstille. Tak for indsatsen i bestyrelsen. Jørgen og Bent modtog genvalg. Det samme gjorde Michael B som revisor
og Lotte som revisorsuppleant. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jakob Nordtrop og posten som bestyrelsessuppleant
overtog Dorte Murmann. Begge ønskes velkommen til hårdt arbejde.

Affaldsindsamling Danmark
Søndag den 3. april mødes vi kl. 09:00 i klubben – vi starter med en kop kaffe, og en skive brød,
inden vi som sidste år kører til sydstranden og samler let affald. Vi skal huske, at vi skal sortere, da let
brændbart ikke modtages på genbrugsstationerne mere.

Havkajak - Kursus
Havkajak IPP2 kursus for klubmedlemmer i Føns Søsportsklub, forår 2022
Så er instruktørteamet sat og kursus dagene bestemt, for forårets havkajak kursus.
Første dag bliver tirsdag 3. maj kl. 18.30-21.30.
Derefter følger endnu 5 tirsdage nemlig 10. maj, 17. maj, 31. maj, 7. juni og Endelig sidste gang 14. juni hvor vi starter
allerede klokken 17 inde i Middelfart, tager en madpakke med og ror Fænø rundt.
Da alle kursister i et eller andet omfang har roet turkajak før, vil fokus hovedsageligt ligge på de ting der adskiller sig
derfra i havkajak. Det vil sige kantning, styretag og redninger. Men andre ting der også bruges, i turkajak vil også
indgå.
Der afholdes ikke nogen prøve, men har man deltaget i mindst 5 af de 6 aftener får man sit IPP2 hav bevis. Hvis ens
færdigheder lever op til instruktørernes forventninger.
Antallet af kursister afhænger af hvor mange havkajakker, vi kan skrabe sammen. Vi sætter under alle
omstændigheder et stop ved 10 kursister.
Vil du gerne med send da sms-besked til Lotte 29846995 inden 18. april.
Med venlig hilsen
Instruktørerne: Leif Vesterlund og Lotte Graugaard Jensen. Maiken Riber og Helle Diederichsen

Turkajak - frigivelseskursus
På grund af stor tilslutning forventer vi at starte 2 hold – Kristian Rud giver besked om hvilket hold kursisterne vil
skulle starte på. Men der vil blive et onsdags hold som starter den 27. april kl. 18.15 og et torsdags hold som starter
den 28. april k. 18.15.
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Ungdomsholdet
Tyvstartede sæsonen den 26. marts i Strib Svømmehal, hvor
de gennemførte rednings- og stabilitetsøvelser. Der blev
også tid til sjov i det lidt varmere vand end det vi for tiden
har i Gamborg Fjord.
Fredag den 6. maj kl. 16:30 bliver første dag hvor vi samles i
klubben

Inriggerroening
Flere har udtrykt ønske om at ro i inrigger. Det er der rig mulighed for. Kontakt en af os roere, så finder vi en tur eller
en plads. Vi vil gerne have flere med. Ulempen ved inriggerne er, at man skal have aftaler. Mangler der en, så bliver
turen ødelagt. Derfor er inriggerne ikke så fleksible som kajakkerne. Men vi vil gerne have dig med.
Standerhejsning
Vi hejser standeren søndag den 24. april kl. 10:00 hvorefter vi kan tage på vandet. Men vi mødes kl. 09.30 til
morgenkaffe.
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