Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub tirsdag den 24.1.2012 kl. 19:00
Deltagere:

Torben H, Claus Holm, Anette, Mette, Klaus Hymøller, Erik

Fraværende:

Torben D, Leif, Poul Erik

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat godkendt (Dato for generalforsamling er rettet på hjemmesiden) og dagsorden godkendt.
2. Planlægning af generalforsamling
Gennemgang af køreplanen via oversigten:
Fortæring (til 30 personer):
-

Franskbrød m smør, rullepølse, ost og syltetøj (Mette)

-

Øl, vand, kaffe (Anette)

-

Blyanter og papir til evt. afstemning (Anette)

Indbydelse
-

via mail med kort til spejderhytten (samt brev til de få medlemmer uden e-mail) (Torben)

-

Teaser samt forslag til nye vedtægter på forsiden (Torben spørger Jan)

-

Notits i Mariager Avisen (Torben)

-

Anettes oplæg til indbydelse og dagsorden blev finpudset og er hermed godkendt.

Dagsorden punkter
-

Forslag om samme kontingent og betaling for pladsleje som sidste år

-

Kort gennemgang af vedtægtsændringerne (Erik)
Ønsker om mindre rettelser i vedtægterne omkring valgperioder, der er selvmodsigende (2 år / halvdelen /
suppleanter 1 år). (Mette laver forslag til ændringer sammen med Leif og sender til Erik).
Tilbagemelding senest den 6.2 til resten af bestyrelsen.

-

-

Status på gen-opstillingssituationen for nuværende bestyrelse:
o

Torben:

1 år mere

o

Erik:

stiller ikke op

o

Poul Erik:

stiller vidst nok op – Anette ringer og kontrolleres

o

Mette:

går i tænkeboks – udmelding inden en uge

o

Klaus:

1 år mere

o

Claus:

gerne suppleant

o

Anette:

stiller op hvis der er et reelt valg

o

Leif:

stiller ikke op

o

Torben Degn:

gerne suppleant

Derfor skal der vælges
o

4 stk. for 2 år

o

1 stk. for 1 år

o

Minimum 6 til opstilling (for en 7 mands bestyrelse), ellers skal der reduceres i bestyrelsen

o

Anette laver en indsats for at ringe rundt, og andre i bestyrelsen kontakter også relevante emner.

o

Opsamling: søndag den 12.2 ved mail til bestyrelsen med liste over forventede opstillede.

-

Udvalgskontaktpersoner kontaktes for evt. beretning fra udvalgene (Mette og Klaus)

-

Dirigent:

Niels Jørgen, Allan, Bjarne Platz (Anette spørger)

-

Referent:

Erik har accepteret

3. Evt.
-

Mellerup har informeret os om et DGI Klubinstruktørkursus de har arrangeret i Mariager Fjord. Mette
spørger Jørgen om evt. brugerbetaling, hvorefter det måske slåes op på forum (for sent for næste
Nyhedsbrev) som et Mellerup kajakklub arrangement, hvor evntuel interesserede kan tilmelde sig.

-

Invitation fra Napperdam den 10.6 kl. 11 – 16 til lokal tur med lidt bålmad undervejs. Tilbagemelding om
positiv modtagelse, overdrages til den nye bestyrelse

-

13.3 kl. 19 glasfiberkursus Lystrup. Max 2 kajakker. Min. 6 deltagere. Mette sætter i forum.

-

Intet nyt fra kommunen omkring havne projektet.

-

Kajakgården Aarhus har tilbudt et aftensarrangement med gode tilbud. Anette sender til Klaus, der sætter i
forum

4. Næste møde
Tirsdag 6.3.2011 forventet konstitueringsmøde i den ny-valgte bestyrelse (afklares endelig at den nye bestyrelse).

For referatet / Erik

