Forårets komme er for manges vedkomne opstart på surfsæsonen i Danmark, mens for
andre er det bare en fortsættelse af vinterens udfoldelser i en noget tyndere dragt.
I KBDK betyder forår en øget aktivitet, da vi får flere henvendelser omkring nye tiltag,
vi involveres i forskellige konflikter omkring benyttelse af kyststrækninger og ikke
mindst bruger vi tid på stævneafvikling.
I efteråret efterlyste vi en eller flere som kunne tænke sig at hjælpe med det PR mæssige,
så informationer kommer ud til jer medlemmer via nyhedsbreve såvel som på
hjemmeside som på facebook. Så sidder du med en boblende skrivelyst i maven, er du
velkommen til at joine teamet.
Årets generalforsamling
Her er resultatet af årets afstemning, hele 86 stemte. Tak for det!!
Bestyrelsen fortsætter, da der ikke var nye personer på valg.
Kontingentet fastholdes på 150,-

Hjemmeside
Nu har siden fungeret i lidt over 6 måneder og vi kunne rigtig godt tænke jeres input til
indhold, og hvad I synes der mangler/skal være med på siden. Skriv endelig din
feedback til info@kbdk.dk.
Der er også afsnit på siden som stadig mangler at blive beskrevet. Her tænker vi at
nogen i vores medlemsflok gerne må byde ind med et indlæg til følgende områder:
foilsurfing og freestyle kitesurfing. Se mere under fanebladet 'Guide', hvor siderne er
gjort klar, men ikke udfyldt.
Vi kvitterer med gratis medlemskab i 2018 til de to personer som påtager sig at skrive
teksterne.
Opdatering af dit kort/rykker
Vores administrationssystem er til tider noget stift og særligt i de standardformuleringer
der sendes ud til jer medlemmer, når vi beder jeg om at opdatere jeres kortoplysninger
og rykker for betaling af årets medlemsskab. Vi arbejder på at kunne lave egne mails så
ikke I modtager disse standardmails. Du kan altid checke din medlemsstatus under din
profil ved at logge ind i øverste højre hjørne via hjemmesiden.
Dansk Sejlunion login og 'Sejler'
Under selvsamme profiloplysninger finder du dit Dansk Sejlunions Medlemsnummer,
som du skal bruge hvis du skal logge ind i ’Sejlershoppen’. Er det første gang du bruger
shoppen skal du anmode om et kodeord.
Har du ikke modtaget bladet ’Sejler’ er det nu muligt selv at gå ind og anmelde dette via
dette link
Konflikter ved de danske kyster
KBDK modtager løbende henvendelser omkring kyststrækninger, hvor der er opstået
tvister, konflikter og lignende. Senest har vi være inde over en sag omkring en badebro
ved Vedbæk surfklub. Læs vores indsigelse ved at klikke videre her.
Kitetouren 2017
I år ændres der lidt på touren ift. lokaliteter og ikke mindst bliver kiterace afløst af en
Big Air konkurrence. Første stævne er lige om lidt, så skynd dig at tilmelde dig. Læs
mere under stævner på vores hjemmeside og følg med i facebookgruppen ’kitetour’.
God vind til jer alle, vi ses derude...
Mange surfhilsner
Kiteboarding Danmark

