Ársskýrsla sundlaugarnefdar Kayakklúbbsins 2014
Hlutverk sundlaugarnefndar;

Setur upp æfingatöflu í samráði við stjórn, sér til að manna námskeið,
félags- og nýliðaæfingar þó skal ávalt einn úr nefndinni mæta á félags- og
nýliðaæfingar enda hafa þeir einir lykil að lauginni til að opna og ganga
frá og læsa eftir æfingar. Sjá til þess að vel sé gengið um kjallarann og
þann búnað sem þar er. Skila skýrslu til sundlaugastjóra fyrir 5. hvers
mánaðar og sjá til þess að hún sé rétt útfyllt.
Nefndin skili skýrslu til stjórnar fyrir aðalfund þar sem kemur fram fjöldi
æfinga og þátttaka.
Nefndarmenn 2014 voru
Magnús Sigurjónsson msigsmidur@gmail.com
Hörður
Sveinn Axell
Guðni Páll
Lárus
Ellen
Störf nefndarinnar voru samkvæmt venju að halda æfingar í sundlaugunum í
Laugardal,
Æfingarnar þetta árið urðu 24 talsins og þar mættu 432 eða að meðaltali 18 á
hverja æfingu þetta er færra en árið á undan. Talsverð nýliðun hefur orðið á
æfingum og er það gott mál .
Tveir nýjir komu í nefndina á árinu þau Lárus og Ellen og Perla steig til hliðar.
6 námskeið voru haldin á vegum nefdarinnar og sóttu þau 30 mans, Þetta er
aðeins lakara en í fyrra, það var hinsvegar ágæt þáttaka í namskeiðum á sjó yfir
Sumarið.
Breytt hefur verið um inngang fyrir okkur til að koma með bátana inn í laugina
en það var sett á okkur krafa um að við skoluðum bátana með brunaslöngunni
við dyrnar .
Þetta var gert til að þagga niður athugasemdir hjá öðrum sundlaugargestum
ekki vegna sóðaskapar af okkar völdum .

Við þökkum fyrir þáttökuna á árinu og vonumst til að sjá sem flesta í lauginni á
þessu ári .
Við viljum hvetja menn til að nota vel þessar æfingar því þetta er ómetanleg
reynsla þegar einhvað gerist við alvöru aðstæður,Þá er of seint að æfa sig.
Fyrir hönd sundlaugarnefndar
Magnús Sigurjónsson

