Nyhedsbrev maj 2018
GDPR
I lighed med andre virksomheder og organisationer skal klubber også overholde EU’s nye
persondataforordning (kaldet GDPR, General Data Protection Regulation).
Du behøver ikke gøre yderligere i denne forbindelse.
De persondata, som klubben håndterer, hører til de såkaldte “almindelige persondata”, som f.eks
navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Der er ingen følsomme persondata i klubbens
systemer, som f.eks. CPR-nummer, straf-attester, eller helbredsmæssige, etniske eller religiøse
oplysninger.
Klubben opbevarer medlemmers data i op til 3 år efter udmeldelse af klubben (udmeldelsesår + 3
år) af hensyn til oplysninger om f.eks. støtte til klubben og lignende.
Klubben deler ingen persondata med trediepart. Dog: ved afslutningen af begynderkursus
indberetter vi IPP-niveau til DKF. Dette består af navn, fødselsdato og IPP-niveau.
Desuden opbevares visse data på f.eks. Dropbox, således at data ikke kun ligger på en privat
computer, og således at data er sikret backup.
Persondata fra medlemsregisteret bruges alene til intern administration, og deles kun til disse formål
med bestyrelsesmedlemmer og kasserer til specifikke formål. Andre parter, f.eks. foreninger og
kommunen, får kun statistiske data, eksempelvis antal medlemmer i hver aldersgruppe.
Klubbens interne systemer er:
Medlemsregister: navn, adresse, mail, telefon, fødselsdato, medlemsstatus, kontingentbetaling.
Nøglesystem: medlemsnummer og navn.
Ro-protokol: medlemsnummer navn og evt. indmeldelses- og udmeldelsesdato.
Generalforsamling
Referat fra generalforsamlingen kan læses på klubbens hjemmeside under “For medlemmer” (brug
Krogen3000).
Valg til formandspost: Steen Agerskov Sørensen blev valgt dom formand efter at have varetaget
posten som konstitueret formand siden september 2017.
Valg til bestyrelsen: Anna Sigvara og Nicklas Møller Danholm blev genvalgt.
Valg til suppleantposter: Christian Bøhm og Ane Sommer blev valgt.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Formandssuppleant: Anders Jensen
1. suppleant: Christian Bøhm
Beslutninger fra Generalforsamlingen
På Generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen følgende ændringer til ordensreglerne, som blev
diskuteret blandt de fremmødte medlemmer. Den ny bestyrelse skulle herefter vurdere om
forslagene skulle vedtages.

1. Der skal kun være en sæson i Krogen fra standerstrygning til standerstrygning
Dette har bestyrelsen vedtaget, og nuværende sæson hedder derfor "Sæson 2017/2018”.
Km-krus optjenes på samme vis som tidligere - dvs. kruset optjenes efter 500 km i sæsonen. På
denne måde har “sommer-roerne” og begynderne stadig de samme muligheder for at få et krus, og
dem, der ror både vinter og sommer, har mulighed for at få flere km på kruset.
2. En bådplads kræver 200 km roet i egen båd. Regnes fra standerstrygning til standerstrygning,
hvor der fordeles pladser og ikke på andre tidspunkter af året. Der kan gives dispensation fra
bestyrelsen fx til instruktør der ikke har fået roet nok.
Dette har bestyrelsen vedtaget.
3.

Udlån af kajakker uden beregning til folk fra andre klubber: vedtaget

4.

Rengøringsstaben øges med en til i alt 4 personer: vedtaget

Ordensreglerne vil blive opdateret snarest.
Begynderhold
Vi har startet to begynderhold: turkajak med 10 deltagere og havkajak med 6 deltagere. Begge hold
har fået flere deltagere end det så ud til lige før opstarten - bl.a. takket være et super aktivt turkajakteam, der har annonceret og lavet event på Stengade. Begge hold er kommet godt fra start, det er
gode hold med masser af gå-på-mod og lyst til at ro kajak. Se f.eks. billeder og andet på Facebook.
Jeg har skrevet et opslag på Facebook om hensyntagen til begynderholdene, når de skal ud at ro og
når de kommer tilbage. Her er der meget tumult og det er vigtigt, at der er overblik og plads, så
instruktørerne kan håndtere holdene. Derfor tager vi alle sammen hensyn til holdene, og enten
undlader at gå ud/ind på samme tidspunkt, alternativt prøve at finde en måde at håndtere kajakker
o.l, så det ikke generer holdene.
Klubhus
Siden generalforsamlingen er der ikke sket det helt store, men havnen har ansat en
projektleder/arkitekt, som blandt andet også skal hjælpe med klubhus-faciliteter. Hun prøver at
finde den bedste måde at bruge Jollehuset på, så både ungdomssejlerne og kajakklubben kan være
der samtidig og således, at det også er fleksibelt, så en af klubberne kan bruge hele rummet til større
arrangementer.
Dette skal naturligvis både passe til kajakklubbens og sejlklubbens behov, så det har vi holdt nogle
møder om. Det nuværende forslag går ud på at bygge et fag til Jollehuset i retningen ud mod vandet,
og at opdele med fleksibel væg på langs, således at begge klubber har udsigt og adgang til terrassen.
Dette har begge klubber nikket godkendende til i første omgang (som skitse).
Bådehallen er ikke helt afstemt endnu.
Et udestående er dog stadig hvordan kommunen og sejljklubben skal indgå i ejerskabs- og
lejeaftaler af både huset og grunden.
Nye kajakker:
Der er indkøbt to nye surfski, en havkajak og to tur(kap)-kajakker:
Type
Surfski

Nr og navn
Placering
52 Carbonology Vault (Max 80kg)

Status
3A3 (midlertidig)

Surfski

OK
53 Carbonology Zest

3A4
OK

Havkajak

830 Arrow Play

1C2
OK

Kapkajak
mærkning
Kapkajak
mærkning

36 Connect Raptor XT
Roforbud
37 Zedtech TCR Plus
Roforbud

Ny - afventer
Ny - afventer

Gamle kajakker
Der er flere gamle kajakker til salg - se opslag på facebook, evt. spørg hos Anna Sigvara (Havkajak)
eller Anders Jensen (Turkajak).
Medlemmer i ro-protokol og nøglesystemet
I forbindelse med alm. oprydning i medlemskartoteket, er der også blevet ryddet op i roprotokollen, så gamle medlemmer ikke længere optræder på listen, når man skal skrive sin tur ind i
protokollen.
Ny projektor
Som nogen nok lagde mærke til, havde vi problemer med projektoren på generalforsamlingen, og
den har også tidligere givet problemer. Derfor har bestyrelsen besluttet at indkøbe en ny projektor,
som allerede står i klubben. Vi vil forsøge at få den monteret i loftet som den gamle projektor.
Med ønsket om en forrygende sommer-roning til alle….
På vegne af Kajakklubben Krogen
Steen Agerskov Sørensen

