Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub onsdag den 25.5.2011 kl. 19:00
Deltagere:

Anette, Torben H, Poul Erik, Leif, Erik, Lars

Fraværende:

Torben D, Claus Holm, Klaus Hymøller, Mette

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referatet fra sidste møde godkendt.
2. Orientering fra udvalgsmøde vedr. klubhusbyggeri
Jfr. referat fra udvalgsmødet er sagen overdraget til forvaltningen, der skal komme med forslag til
placering.
Vi er tilbudt mulighed for at benytte lokale ved det gamle rådhus til mødelokale, hvor der også er plads til
reparation af kajakker.
Tilbuddet er accepteret fra klubbens side, og vi afventer besked, når lokalerne er klar til brug efter
igangværende renovering.
3. Drøftelse af vedtægter (2. forslag)
Det reviderede forslag efter sidste mødes behandling var sendt ud i forvejen.
Forslaget vurderes meget dækkende og med en enkelt rettelse (i § 8 blev ’Forelæggelse af regnskab’
ændret til ’Fremlæggelse af regnskab’) lægges den til side, og behandles på et separat møde til efteråret
sammen med andre beslægtede emner.
4. Drøftelse af forretningsorden og faste opgaver i løbet af året
Anette sender hendes forslag til forretningsorden ud til bestyrelsen, og det diskuteres på næste
bestyrelsesmøde sammen med Leif’s forslag til og opsummering af opgaver i løbet af året.
5. Orientering fra Torben vedr. medlemstal og økonomi
Torben har sendt besked (både elektronisk og papir) til 5 medlemmer, der mangler at betale; hvis der ses
bort fra disse 5, er der nu 126 medlemmer.
Sædvanligvis kommer der 5 – 10 flere medlemmer i løbet af året, så vi holder ca. status quo.
Der er p.t. ca. 114.000 kr. på kontoen, der med afholdelse af udgifter til allerede aftalte køb forventes at
ligge på ca. 100.000 kr., endvidere er der ca. 60.000 kr. på klubhuskonto.
Grundlæggende en meget fin økonomi, hvilket også hænger sammen med, at der praktisk talt kun er
udgifter efter konkrete beslutninger, og klubben har meget begrænsede faste udgifter.
6. Nyt fra web-udvalg
Forsøget fra 2009 om brug af kajakker ud af fjorden ophæves til fast aftale, gældende for dag-ture eller
klubture med overnatning. Leif sikrer, at det bliver nævnt på et fremtrædende sted på hjemmesiden.
Bestyrelsen er opmærksom på, at der muligvis kan opstå et problem, hvis klubkajakker bliver reserveret i
for lang tid i forvejen. Indtil videre har der ikke været problemer, men hvis der ses en udvikling i den
retning, tager vi fat i problemet.
Leif placerer folderen for børne – og ungdomsgruppen på hjemmesiden i løbet af kommende uge. Leif
kontakter Tommy for levering af rå-teksten i et redigerbart format (f.eks. Word)

7. Nyt fra material udvalget
Køb af Avocet for tilskud til en børnekajak fra Rytmus): mulighed for brugt er undersøgt igennem en
længere periode uden succes, så Anette anmoder Jan om at fremskaffe en kajak snarest; hvis muligt
således, at det kan fejres på første dag af børne og ungdomsholdet (7.juni).
Indretning af den ny container: Jan, Claus H og Lars D kigger på opgaven førstkommende fredag.
Ideer til overvejelser: fordeling af klub-kajakker (4 hylder i to rækker) med tilhørende udstyr på begge
container (den nuværende klub-container og den nye),påført nummer på hylde for sikring af placering af
kajakker på bestemt hylde og container, øverste hylde lidt større højde for lettere adgang til kajakkerne.
Rengøring og vedligehold af øvrige containere: lørdag den 18.6 fra 10-12 anmodes pr mail (Torben) og
forum (Anette) medlemmer med egne kajakker i containerne at stille til rengøring.
8. Nyt fra uddannelsesudvalg
Leif og Claus har gennemført kursus med 8 deltagere med godt resultat (og god vind samt meget vand fra
oven).
Frironingsprøve 14. juni karambolager evt. med børne – og ungdomsholdet, der har førsteret (’ først til
mølle’), men timingen er ikke umulig.
Bestyrelsen diskuterede – endnu engang - reglerne for medlemskab af klubben i relation til kravene om
frironing, og om vi i den forbindelse burde indføre et krav om bestået frironingsprøve for at opretholde
medlemskabet.
Ingen stemning for at ændre reglerne, men enighed om, at alle ansvarlige medlemmer – herunder ikke
mindst bestyrelsesmedlemmer/instruktører – skal gøre medlemmer, der ikke følger reglerne opmærksom
på den forkerte adfærd.
Poul Erik deltager i planlægningsmøde vedr. planlægning af fjordens dag. Anette meddeler dato til Poul
Erik.
9. Dato for næste møde
Onsdag 29.6. kl. 19:00 i den blå container.
10. Evt.
Intet under evt.

For referatet
Erik

