Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub tirsdag den 25.10.2011 kl. 19:00
Deltagere:

Klaus Hymøller, Torben H, Poul Erik, Leif, Claus Holm, Erik

Fraværende:

Anette, Mette, Torben D

Dagsorden/referat:
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden godkendt.
2. Klubhus nyt
Intet nyt siden sidst. Den aftalte handlingsplan sparkes til hjørne, indtil Anette er tilbage.
3. Udvalgenes opgaver
Succes med referentens lille oversigt over aftalte opgaver og hvem der skal kontakte hvem for hvad. Med oversigten
som udgangspunkt blev diverse punkter/opgaver diskuteret som referet nedenstående.
4. Arrangementer
Vinterens arrangementer:
-

Kajakreparationskursus: Klaus have snakket med Mette, og kunne oplyse, at Rudolf havde givet tilsagn om
gennemføre kurset. Eneste krav fra Rudolf var ordentlig udluftning.
Rudolf’s tilbud accepteres med taknemmelighed og Klaus giver besked til Mette, om at Rudolf kan bestemme
dagen eller et par dage at vælge imellem.
Klaus spørger i byen (f.eks. Jan og Søren) om mulige steder (skole, autoforhandler, træ-bearbejningssteder ell.l.
med muligheder for udsugning)

-

Fællesaften inden sæsonstart med spisning og ide-cafe og diskussion af muligheder for aktiviteter for den
kommende sæson. Forsøges kombineret med efterfølgende eller forudgående generalforsamling.
Torben følger op på Helles tilbud.

-

Svømmehal:
o

Tider er fastlagt og Poul-Erik, Leif og Erik har meldt sig klar til at gennemføre bassinprøven. Arne og
Randi har gennemført prøven i år, og vil gerne bistå som vagt.

o

Jørgen og Jan har givet tilsagn om at bidrage med instruktion.

o

Bestyrelsen ønsker at der skal være en mere struktureret undervisning og/eller støtte til specifickke
ønsker end set de sidste par år.

o

Speciel indbydelse f.eks. med direkte mail til ny-udklækkede (maj og september holdet) skal arrangeres
til januar seancen, og bestyrelsen skal generelt holde sig tilbage indtil kort før tilmeldingsfristen, for ikke
at blokere for andre interessede.

-

Bestyrelsen vil altså gerne have flere aktive i klubbens arrangementer, ikke mindst af nye medlemmer. Flere
planlagte ture kunne være en mulighed.

-

Allan tilbud om at afholde en aften – eller to - om pakning til tur, nødhjælp, navigation fra cockpitten m.m.
Tilbudet accepteres med taknemmelighed.
Klaus snakker med Allan og beder ham om bud på område samt et par datoer som valgmuligheder.

-

Leif er igang med at undersøge en to dages tur på Silkeborg systemet med overnatning hos Silkeborg Kajakklub
5. Nyt fra web-udvalg

-

Hjemmesiden er opdateret med lørdagsroning, men der mangler en teaser på forsiden. Klaus følger op med Jan

-

Klaus opdaterer SW bag Forum-hjemmesiden.
6. Nyt fra uddannelsesudvalg

-

Udover ovenstående, intet nyt.
7. Nyt fra materiale udvalget

-

Det vurderes ikke nødvendigt, at tage broen op i løbet af vintereren, men den skal sikres f.eks. ved halmballer for
at undgå is-opbygning og is-skruning.
Broen vintersikres, således broen ikke hænger på stolperne, når den kommer højt op. Løsning udviklet på stedet
og Klaus kontakter en smed, der kan udføre arbejdet.

-

Der er meget fugt i den nye container, ikke mindst efter klub og/eller kursus aftnerne, og der bør indbygges
ventilation for at forhindre det.
Poul Erik kontakter Lars, og Klaus tilbyde assistance i den kommende weekend.
8. Efterårets nyhedsbrev

-

Nyhedsbrevet pr. ca. 1. november skubbes igen til først i december, således at der ikke er så langt tid, før
omtalte emner kommer op.
Erik vandt retten til at skrive nyhedsbrevet, der kunne indeholde punkter som: svømmehal, Helgenæs, de nye
friroede, Silkeborgsturen, vinteraktiviteter, samarbejde klubberne imellem, klubhus, forårstur til den svenske
skærgård er under planlægning.
Nyhedsbrevet skal generelt se både tilbage over tiden siden sidst og fremad på aktiviteter i den kommende
periode
Nyhedsbrevet skrives direkte som mail og skal fylde 1-2 sider, hvor der findes en template der skal bruges.
9. Sponsoraftale

-

Torben arbejder videre med sponsoraftalen med Sparekassen, der får logo i nyhedsbrev og i klubbens folder som
en del af sponsoraftalen. Der arbejder samtidig med tilskud til T-shirts med både sparekassens og kajakklubbens
logo.

-

Udvidet benyttelse af klubbens kajakker f.eks. ved besøg af familie eller venner blev diskuteret endnu engang:
fordele og ulemper blev luftet igen.
Det blev besluttet, at Torben laver et oplæg med retningslinjer for en sådan ordning, der måske indledningsvis
kunne besluttes som en forsøgsordning.
10. Dato for næste møde

Tirsdag 22.11 kl. 19:00 i den blå container.
11. Evt.
For referatet / Erik

