Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub mandag den 4. maj 2009
Deltagere: Claus, Tommy, Torben, Lars D, Kirsten, Anette, Jan, Leif, Erik
1. Sidste referat
Referatet blev gennemgået som optakt til mødet.
Referatet blev godkendt med tilføjelse af, at der er stillet friplads til rådighed for Struer kajakken.
2. Klub container
Per kunne ikke deltage i mødet idag, men havde meddelt pr mail, at han stadig havde forhænget i tankerne.
Tommy forespørger om der er omkostninger forbundet med sagen, og hvis der løber omkostninger på, findes
der en anden løsning.
Claus havde fremskaffet nogle sikkerhedsselegjorde til ophæng af kajakker.
Jan sørger for at der kommer hylde op, og Leif undersøger om der kan findes et stik, der passer i de
tilstedeværende stikpropper, der derved kan benyttes til andre formål end varmeapparater.
Der er installeret et tænd-slukur, der sikrer, at der ikke er strøm til radiator samt lys udenfor weekenden (fra
kl.8:00 til 18:00. I tilfælde af at der ønskes lys eller varme på andre tidspunkter, kan uret manuelt betjenes.
3. Klubarrangementer
Torsdagsroning:
Listen over ansvarlige for Torsdag-roning med nye/uprøvede medlemmer blev diskuteret og godkendt med
enkelte tilretninger.
Primære formål for ’støtte-pædagogerne’ er almindelig støtte, generelle kommentarer og diskussioner omkring
f.eks. roteknik, sikkerhed, påklædning og udvikling imod længere ture mmm.
Anette retter til og hænger et eksemplar op på opslagstavlen. Leif lægger datoerne ind i kalenderen.
Tommy laver en mail til generel rundsendelse, som Torben så udsender.
4. Arrangementsudvalg
Venø Tur (Fredag – lørdag – søndag 29-31.5) blev finplanlagt.
Leif laver et oplæg til mail-rundsending samt oplæg på aktivitetskalender i løbet af kommende uge; Anette står
for tilmelding (pr. Telefon eller mail) senest søndag den 24.5; Jan kan tage evt. klubkajakker med fredag lige
efter frokost. Hver deltager sørger selv for reservation på campingpladsen, men Anette forsøger at reservere et
antal pladser til telte.
5. Ungdomsafdeling
Anette’s forslag blev meget positivt modtaget
Målgruppe: 12-16 år
Undervisere: erfarne roere (friroede, minimum havkajakroer)
Emner: Balance, roteknik, makkerredninger
Tirsdag eftermiddage kl. 16:30 - 17:30
Sommeraktivitet (ikke medlemsskab) i tre måneder til fast pris 500 kr.
Tommy laver et oplæg til ophængning bl.a. med et prøve arrangement tirsdag den 26.5 for at spotte interessen,
Torben undersøger muligheden for ophæng på skolen
Hjælpere (ikke ansvarlig for planlægning mm.): Tommy, Jan, Claus

Tommy laver pr. mail en forespørgsel om andre voksne hjælpere balndt klubbens medlemmer.
6. Uddannelsesudvalg
Tommy tager til efteråret på egenfærdighedskursus som optakt til instruktørkursus.
Der gøres opmærksom på, at DGI giver ret store tilskud til kursusaktiviteter for medlemsforeninger, hvilket gerne
må benyttes af klubbens medlemmer. Egenbetalingen bliver derfor reduceret kraftigt.
7. Web udvalg
Flere tilfælde af manglende adgang til forum skyldes misforståelse af div. koder samt almindelig glemsomhed.
8. Materialeudvalg
Lars fikser vandbeholderen med ny ventil og sikrer, at den er tæt.
Klubben er blevet spurgt om evt. Interesse i den lille cirkusvogn, der har stået et stykke tid ved klubben, men det
er ikke interessant.
9. Kajak-materiel udvalg
Den hvide Inuit er solgt til 3.500 kr. Aquanaut low volume indkøbes istedet. Ansvarlig: Jan
Da aktivitetsniveauet er stigende, blandt andet med flere aktiviteter uden for fjorden, er det besluttet, at klubkajakkerne også kan benyttes på dagsture uden for fjorden, hvilket hidtil ikke har været tilladt.
Forudsætninger for benyttelse: kun for friroede, kajakker skal reserveres, kursus i fastspænding af kajakker på
taget skal gennemføres.
Jan køber stropper og skumindlæg til tagbøjler til to stk. kajakker, der mærkes passende
Da der er risiko for øget slitage af kajakkerne tages ordningen op til vurdering i august.
10. evt.
Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til tirsdag den 4 august 2009 kl. 19:30
Jagtmaraton i Sverige (Vättern) for interesserede: 55 km indenfor 12 timer
Økonomi: 113 medlemmer (4 udmeldinger) / 76.000 kr i indtægter indtil nu / 50.000 kr i banken
For referat: Erik

