Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 17. Marts 2010
Deltagere: Torben, Torben, Jan, Anette, Leif, Lars, Erik, Mette
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt fra konstituerende bestyrelsesmøde:
Begge referater godkendt.
2. Visioner for klubben (visionsoplæg fra 2009)
-

Opdatering af bestående oplæg, hvor de forskellige punkter fra strategiplanen blev gennemgået: generelt
har der været rigtig god fremdrift og vi har levet op til de fleste af punkterne .
Enkelte punkter er medtaget og kommenteret under relevante punkter på dagsordenen, mærket med
’vision’.

3. Klubarrangementer
-

Hjemmeværnsarrangement med focus på kajakredning er planlagt til 6. April. Rudy er tovholder

-

Skraldindsamling: 18. April kl. 14:00 – 17:00 (Leif lægger det i kalenderen)

-

Foredrag med kajakroer Erik Sørensen (Danmark rundt i kajak om vinteren) er planlagt til 20. April kl. 19.30
til 22:00 i den gamle biograf (samarbejde med Kajakbumserne).
Anette sender meddelelsen til Jan, der lægger det ind i nyhedsbrevet.

-

Standerhejsning:
o

lørdag den 24. April kl. 10.00 med rotur kl. 10:30 grill kl. 12:00

o

Lars D kontakter Lars B vedr. grill til dagen og indkøb af ny vindpose

o

Jan skriver appetitvækker samt nævner arrangementet i næste nyhedsbrev, der forventes udsendt
lige efter påske

-

Skærgårdstur 13.-16. maj: Der er p.t. 20 tilmeldte til skærgårdsturen – imponerende.

-

Åbent hus: 29. Maj hele dagen. Detailplanlægning på næste bestyrelsesmøde.

-

Weekendtur i juni: 12-13. Juni. Horsens fjord og Husodde Campingplads er på tale.

-

Diskussion om evt. en ekstra klubaften (supplement til torsdag): tages op igen, når tilstrømningen ses
henover foråret (efterspørgslen og behov for klubkajakker vil være bestemmende).

-

Fødselsdag første lørdag i september (4. September): deltagerinteresse bestemmer om vi fortsætter
arrangementet 2011, idet sidste år var meget dårligt besøgt.

-

Fjordens dag på et eller andet tidspunkt: vi deltager, når vi finder tiden

-

Efterårstur/løvfaldstur ’Helgenæs rundt’ : lørdag 2. Oktober er fastlagt

-

Vision: diskussion om turkajakker indenfor klubbens regi, men generelt ønskes havkajak-regiet bibeholdt
(klubben investerer ikke, og vil ikke tilbyde kurser i turkajak).

-

Vision: der er ikke rigtig deltagelse i svømmehals træning fra nye medlemmer, selvom det vil være yderst
værdifuldt; Vi vil gøre en større indsats for at det sker.
Muligheden fremhæves i det relevante nyhedsbrev i oktober (inklusive opfording til gamle medlemmer, der
ikke har prøvet det før eller ikke har roet ret meget de sidste år) samt personlig henvendelse til nye
medlemmer lige før svømmehalstræningen starter.

-

Der er kommet en del nye medlemmer til (8 nye) så vi nu er 117, og specielt er det glædeligt med flere og
flere aktive medlemmer.

4. Uddannelsesudvalg
-

Vision: Ønsket om en speciel ungdoms/børne-afdeling og fokus ønskes bibeholdt
Tirsdag-roning for unge (12 – 16 år) opstartes (special offer: 300 kr. for en sæson med tirsdags-roning med
klubkajak).
Anette vil gerne være tovholder med passende backup fra andre; Jan meldte sig og Klaus har tidligere
accepteret at støtte.
Henvendelse til skolen gennemføres igen i år, men nu i bedre tid inden aktuelt opstarts- arrangement.
Anette laver oplæg, som Torben beder Helle om at udbringe på skolen.
Evt. holdning til børneattester tages op, hvis behovet opstår.

-

Torben undersøger tilskudsmulighederne for uddannelse af instruktører

-

Det første frironingskursus til maj er fuldtegnet.

5. Web udvalg
-

Hjemmesiden er opdateret og kører godt igen.

-

Alle tidligere nyhedsbreve ligger nu på hjemmesiden som PDF-filer

-

Der er i enkelte dokumenter på hjemmesiden åbne email-addresser på konkrete personer. Det bør det ikke,
så Leif fjerner.
Det ønskes gjort lettere at uploade egne billeder => der vil blive mere aktivitet, hvis det bliver lettere. P.t.
kun Klaus, Tommy og Leif har rettigheder. Mette vil også få rettigheder.
Link fra private Picasso-albums kan benyttes for alle med besked til Leif.

6. Materialeudvalg
-

Vision: Klubben arbejder stadig imod at få et mere permanent klubhus, og Torben og Anette deltager i et
kommunalt møde vedr. evt. muligheder med udgangspunkt i havneplanen.

-

Anette har kontaktet kommunen vedr. vores beslutning om anskaffelse af en ny container, fordi vi har
behovet (en medlemskajak på venteliste, og vi forventer flere medlemmer efter åbnet hus), men har ikke
fået svar endnu.

-

Anette skriver en ansøgning om støtte til vedligehold f.eks. rengøring af bro for alger.

-

Jan overtager nøgle-og kajak-oversigt ansvaret fra Anette. Torben og Jan gennemgår listen for opdatering.

7. Kajak-materiel udvalg
-

Jan og Anette afhenter den nye 2-kajak lørdag.

-

Anette har søgt om tilskud til børnekajak til Rytmus, der har en pulje til børne-aktiviteter.

8. Dato for næste møde
-

Tirsdag den 4.5 kl. 19:30 – 22:00

9. Evt.
-

Ingen punkter.

For referatet: Erik

