	
  

Årsmelding – 2014 Drøbak Kajakklubb

Styret:
Styret har hatt følgende sammensetning:
• Richard Meadow, leder
• Aase Richter, nestleder
• Tanja Auren, styremedlem
• Espen Hemminghyth, kasserer
• Tom Willy Thomassen, styremedlem
• Lars Huseby, varamedlem
• Øivind Larsen, varamedlem
• Stein Erik Lid, varamedlem
Valgkomitéen:
• Kjetil Kleven, leder
• Finn Veiteberg
• Sissel Lahna
• Vara: Eva Parelius
Revisor:
• Kjell Solheim
• Eva Montgomery
Medlemmer:
• Pr. 31.12.2014 hadde Drøbak kajakklubb 282 medlemmer
• Alderen spenner fra 7 - 72 år
• 51% kvinner, 49% menn

	
  

Klubbens/Klubbstyrets arbeid:
I perioden siden forrige årsmøte har det blitt avholdt 4 styremøter. Det har blitt behandlet 55
saker.
Av aktiviteter kan nevnes:
• DKKs nye webside ble ferdigstilt og tatt i bruk med bedre funksjonalitet for å legge ut
turer og kurs, med påmeldings- og betalingsmuligheter.
• Oppfølging av aktivitetsplan 2014 med hhv. 21 og 23 torsdags- og søndagsturer med
turansvarlige fra mai til oktober.
• Dugnad i april til oppsett av 2 nye kajakkstativ.
• ”Vårpuss”-dag med fokus på rollen som turansvarlig og redningstrening for
turansvarlige.	
  Det har vært 19 personer som har stått på lista som turansvarlige, 12 av
disse har stilt som turansvarlig på turer.
• O-poster ble satt ut tidlig i mai og sto ute til oktober. DKK fikk mediaoppslag da NTB
var med på torsdagstur til O-poster.
• DKK deltok på Mosesstafetten (stilte med lag) på Oscarsborg 4. mai, medlemmer
møtte og arrangerte ”prøv-en-kajakk”.
• Strandryddedagen 11. mai. En strekning på Håøya ble ryddet, 8-10 deltakere fylte ca.
10 sekker.

• Livredderkurs i samarbeid med FKK 19. januar
• Prøv-en-kajakk på Skiphelle 10. juni med mini-introkurs
• Padleleir på Storesand – Hvaler 6.-9. juni (arr. FKK og NPF), DKK aktivt deltakende,
stilte også som turledere.
• Kurshelg med overnatting på Bergholmen 13.-15. juni
• Våttkortkurs
o 6 introkurs med tilsammen 49 deltakere
o 7 grunnkurs med tilsammen 47 deltakere
o 2 teknikkurs med tilsammen 12 deltakere
• Søknad om tippemidlene til innkjøp av 2 kajakker med utstyr til klubben
• Innkjøp av 1 havkajakk (m/utstyr) til større voksne
• Navigasjonskurs 13.september med 5 deltakere
• Overnattingstur til Strømtangen (19-21 september). 16 deltakere som overnattet.
Turpadling og bølgelek.
• Bassengtrening - 10 ganger, 2 av disse var for barn og ungdom
• HMS for DKK er fortsatt etterspurt etter at Stein Erik Lid skrev om den i bladet
Padling
• DKKs kajakker har vært veldig mye brukt i 2014. Det var spesielt mye pågang i
forbindelse med kurs, fellespadling og bassengtrening men det var óg jevnlig utlån i
perioden juni - september.
• 2 av medlemmene har fullført kurset Aktivitetsleder - hav. Gratulere Tanja og Kjetil!	
  
Til sammen er det nå 16 av klubbens medlemmer som er aktivitetsledere eller mer.

