Referat af møde lørdag d. 22. september
2018 mellem Faldsled Havn og
Kajakafdelingen, Jordløse Boldklub
Fra Faldsled Havn deltog: Erling Andersen, Leif Hemsen, Bent Ullerlund

Fra Jordløse Boldklubs kajakafdeling deltog: Bjarne Brisson, Rie Zimmer Rasmussen

Referent: Rie Zimmer Rasmussen
Sæsonafslutning
Kajakafdelingen holder sæsonafslutning om eftermiddagen søndag d. 26. oktober. Kajakker og udstyr gøres
klar til vinteren og der sluttes af med kaffe og kage i Fælleshuset.
Broen
Bent giver Rie besked, når der foreligger en dato for andet besøg af kranvognen og mulighed for optagning
af brofagene. Kajakafdelingen stiller med et par folk, som kan løsne broerne.
På møde i februar/marts vurderer vi behovet for reparationer.
Brug af faciliteter og kontingent
Der har været mange kajakroere pa havnen denne sommer. Det har belastet faciliteterne og der har været
eksempler på regelbrud (sejlads i havnebassinet, adgang til Fælleshuset uden kort, parkering ved bro 5).
Havnen har på bestyrelsesmøde d. 17/9 2018 drøftet forskellige forhold afledt af de mange kajakroeres
brug af havnen (se referat på www.faldsledhavn.dk).
Der er behov for ændring af parkeringsforholdene, så kajakroere (kajakafdeling + besøgende) fra foråret
2018 parkerer på området bag Fælleshuset. Rie tegner området ind på et kort og informerer
kajakafdelingens medlemmer. Havnen laver skiltning, så gæsteroere kan se, hvor de skal parkere.
Havnen overvejer en kontingentstigning til at dække udgifter til rengøring.
Bjarne og Rie kunne fortælle, at kajakafdelingens medlemmer kun i meget begrænset omfang benytter
Fælleshus og omklædning, så det må være gæster ude fra, som har benyttet faciliteterne. En
kontingentstigning på den baggrund vil ikke være rimelig. Jordløse Boldklub, som kajakafdelingen hører
under vil snarere være positivt stemt for at medfinansiere særlige vedligeholdelsesopgaver eller større
projekter til forbedring af faciliteterne f.eks. broen. Det vil på den måde være mere gennemskueligt, hvad
Boldklubben betaler til. Rie bringer spørgsmålet om medfinansiering og mulige scenarier for dette videre til
drøftelse i Boldklubbens bestyrelse.
Det kan for havnen være svært at skelne mellem kajakroere ude fra og medlemmer af Jordløse Boldklubs
kajakafdeling. Det kan betyde, at kajakafdelingens medlemmer tilskrives hændelser, hvor det i
virkeligheden er folk ude fra, som er involveret.

Vi talte om muligheden for at sætte klistermærker på kajakker hørende til kajakafdelingen, så
tilhørsforholdet bliver tydeligt. Rie og Bjarne foreligger problematikken for deres medlemmer og drøfter
mulige løsninger.
Der var tilslutning til en ordning, hvor gæsteroere betaler 20-25 kr. for at bruge kajakbroen og på den måde
bidrager til vedligeholdelsen. Betaling skal ske i automaten.
Information til gæsteroere om faciliteter, praktiske forhold og betaling lægges på både havnens og
kajakafdelingens hjemmesider.
Lokalplan
Erling orienterede om bestyrelsens arbejde med udarbejdelse af en lokalplan for havnen. Sagen er fortsat
til vurdering i Kystdirektoratet.
Synlighed
Erling nævnte, at kajakroere i grå/sorte farver kan være virkeligt svære at få øje på og opfordrede til at
skrue op for farverne på veste og beklædning. Rie og Bjarne gør medlemmerne opmærksomme på dette.
Kajakafdelingen har enkelte mørke veste som bør kombineres med f.eks. en farvet trøje eller kasket.
Næste møde
Kajakafdelingen indkalder til næste møde ca. en måned inden sæsonstarten, som ligger i slutningen af
marts.

