Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 22. Juni 2010
Deltagere: Torben H, Jan, Anette, Mette, Erik
1. møde med Christian Markussen fra Spejderne vedr. spejdernes erfaring om klubbyggeri
Der var en god og åben dialog om spejdernes erfaringer, som kan bruges i kajakklubbens kommende proces
imod et permanent klubhus.
Notater fra mødet er beskrevet i et internt arbejdspapir, der er til rådighed for bestyrelsen samt en evt.
kommende arbejdsgruppe.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Referat godkendt.
Referat fra møde med kultur & fritidsforvaltningen og sejlklubben:
I forhold til placeringsdiskussionen opdagede kommunens repræsentant, at der faktisk var strandbeskyttelseslinje for den oprindelig tænkte placering.
-

Vores oplæg i forhold til NETEK grunden følte kommunen ikke var særlig hensigtsmæssigt, da det var en
privat virksomhed

-

Placering ved rensningsanlægget er også svær, fordi pladsen er lovet til campingpladsens udvidelse.

-

Muligheder tilbage: enten op ad NETEK grunden eller på asfaltvejens nederste del, når rensningsanlægget
nedlægges som planlagt.

3. Visioner for klubben (visionsoplæg fra 2009)
-

Anette havde forud for bestyrelsesmødet sendt opdatering af visioner og arbejdsopgaver på baggrund af
tidligere diskussioner i bestyrelsen.

-

Der var enighed om indholdet i bestyrelsen, og indlægget lægges derfor ind på hjemmesiden i redigeret form
til information for alle.

-

Erik skriver det om, og sender den rundt til orientering. Efter den traditionelle 2-dages høringsfrist, lægger
Jan den derefter ind på hjemmesiden.

4. Klubarrangementer
-

-

Evaluering af åbent hus:
o

Dejlig mange klubmedlemmer for mødt for støtte og generelt klubhygge

o

pga. dårlig vejr var der ikke så mange deltagere som tidligere set, men de fremmødte var til gengæld
meget dedikerede, og flere har efterfølgende meldt sig ind i klubben.

o

Tidspunkt fra kl. 10 kl. 16 var meget velvalgt

o

Hver anden år er passende og for-reklame er passende

Skærgårdstur:
o

Overvældende mange deltagere (17 deltagere)

o

De forskellige ønsker deltagerne måtte have kunne derfor tilgodeses, men medførte på den anden
side også, at der var nogle aktiviteter, der ikke blev diskuteret i forvejen, så valgmulighederne måske
ikke var optimale.

o

’Lesson learned’:


fælles møde som optakt er vigtig for afklaring af forventninger

-

-



generelt ønskes åbenhed og fleksibilitet i samvær under turen

blev aflyst pga. lav deltagelse, hvilket sandsynligvis skyldes dårlig vejr og måske lidt træthed efter
Skærgårdsturen

fødselsdag arrangement 4. september
o

-

fælles møde hver aften for afklaring af ønsker og/eller for næste dag, hvor dagen kunne
planlægges

weekend tur i Horsens:
o

-



problemer med deltagelse af mange bestyrelsesmedlemmer denne dag ; derfor holder vi den
sammen med Fjordens fag

Fjordens dag (tema: trivsel) og klubbens fødselsdag 12. september kl. 11 - 16
o

Redningsøvelser i havnen

o

Børnedag med børne – og 2-er kajak

o

Prøv andre medlemmers kajak

o

Grill kl. 17

o

Leif skriver i kalender, og Anette skriver i nyhedsbrevet

o

Videre bearbejdning på næste bestyrelsesmøde

Opfordring til medlemmer om at arrangere spændende ture
o

Annette nævner i nyhedsbrevet, at det vil være meget velset.

5. Uddannelsesudvalg
-

-

-

Ungdomshold:
o

Er startet op med 6 søde og friske unge mennesker imellem 11 og 15 år, og støttes af Anette og
Claus

o

Sæsonen slutter til september, hvorefter bestyrelsen evaluerer sæsonen.

Hvordan sikrer vi instruktørernes fortsatte interesse for instruktør jobbet? (Anette’s punkt efter deltagelse i
foreningskursus)
o

Økonomisk kompensation blev diskuteret; det har tidligere været drøftet og beslutningen dengang
var nej, hvilket den nuværende bestyrelse – og instruktørteam - også er enig i

o

Dog er der dækning af direkte omkostninger (f.eks. benzin i forhold til kurser eller spraydæk, der
ødelægges ved rednings-demonstrationer)

o

Foreningen dækker også kursus udgifter for instruktør-uddannelser

o

Generel problemstilling for foreninger med ’metal-træthed’ for de mest aktive medlemmer, hvor alle
medlemmer bør tage det som en opgave at støtte og hjælpe, hvis der er mulighed for det.

o

På instruktør siden er der lige p.t. Mette og Claus under uddannelse, så der bliver mere bredde på
belastningen.

Børneattest
o

Tages op på næste bestyrelsesmøde, men der er generel stemning for, at vi ønsker at benytte
børneattester

6. Web udvalg

-

Forslag til indmeldelsesskema blev diskuteret. Vedhæftes referatet til kommentering (og ingen kommentarer
inden 2 dage = OK som altid), hvorefter Mette vurderer om den kan oprettes i et PDF dokument til
indtastning

-

Kodeord m.m. ti nye medlemmer skal allerede være oprettet, inden fremsendelse af velkomstmail som
bekræftelse af medlemskab

-

Bookning af klubkajakker virker p.t. uoverskueligt.
Jan viste eksempler fra et gratis program ’BookingPortal.com’ som så meget lovende og overskueligt ud.
Jan laver et login til bestyrelsen for test, så alle fejl kan afdækkes inden beslutning.
Faneblad udarbejdes, der åbner for booking af kajakker.

7. Materialeudvalg
-

Beslutning om køb af ny container skydes til næste bestyrelsesmøde.

-

Der er pænt opryddet i det gamle opholdsrum

8. Kajak-materiel udvalg
-

Intet nyt

9. Dato for næste møde
-

Tirsdag den 17.8 kl. 19:30 – 22:00

10. Evt.
-

Fonde
o

o

-

Trygfonden Deadline September


Sikkerheds materialer (veste, liner, paddle float)



Første hjælps kursus

Friluftsrådet Deadline 1. juli & 1. november


Veste kan søges



Tages op på næste bestyrelsesmøde

Identifikation af kajakker (både klub og private) bør anbefales
o

Tages op på næste bestyrelsesmøde; herunder om der er gode ideer til en mærkning, der hænger
ved

For referatet: Erik

