Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub tirsdag den 15.3.2011 kl. 19:30
Deltagere: Leif, Torben D, Anette, Claus Holm, Lars D, Torben H, Klaus Hymøller, Mette, Erik
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt.
2. Evaluering af generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde
a. gennemgang af møderne
b. hvad kan forbedres i vedtægterne
c. kan der opstilles en forretningsorden for bestyrelsesmøderne
Der var enighed om, at der var et fælles ansvar for at konstitueringen forløb på en så uheldig måde, at Jan
ønskede at melde sig ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen respekterer Jan’s definitive beslutning og ser frem til fortsat godt samarbejde.
To vigtige punkter vurderes som baggrund for det uheldige forløb: Dels en manglende klar aftale/opfattelse
omkring Jan’s accept/ønske om fortsættelse som næstformand og dels usikkerhed/uklarhed omkring
valgperioden for formand respektive næstformand.
Enighed om nedsættelse af 3 mands gruppe for forslag om præcisering af reglerne på ovennævnte punkter
samt en generel gennemgang for opdatering med baggrund i andres vedtægter (Erik, Leif, Mette).
Leif tager initiativet til opstart af gruppen, der leverer et første udkast til diskussion i bestyrelsen lige før
sommerferien.
Anette laver et udkast til forretningsorden, der sammen med de reviderede vedtægter forventes, at sikre
det nødvendige gode samarbejde, der har kendetegnet bestyrelsesarbejdet i klubben.
Bestyrelsen diskuterede overdragelse af Jan’s opgaver til andre. Det var uklart, hvilke opgaver Jan ville
fortsætte med, og hvilke det var mest hensigtsmæssigt blev overdraget.
Det blev dog besluttet, at nøglejobbet overdrages fra Jan til Klaus, da Jan havde udtrykt det
uhensigtsmæssige i at fortsætte som nøgleansvarlig, og dermed jævnligt skulle køre til fra Skelund til
Mariager for at overdrage nøgler. Klaus afklarer med Jan, så der kommer til at ligge klare aftaler.
Mette tager en snak med Jan om, hvilke opgaver han har og hvilke opgaver han fortsætter med uden for
bestyrelsesregi, hvorefter bestyrelsen fordeler de aktuelle opgaver på et kommende bestyrelsesmøde.
3. Jan har valgt midlertidig at træde ud af bestyrelses, hvem af suppleanterne træder ind?
Bestyrelsen diskuterede en suppleants indtræden i stedet for Jan:
Der er ingen krav ifl. vedtægterne (vi er dækket ind både mht. næstformand og antal menige medlemmer),
så punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor der dels skal diskuteres og besluttes om en af

suppleanterne skal erstatte Jan og dels hvordan vi i så fald vælger den pågældende suppleant, da
rækkefølgen ikke blev lagt fast på generalforsamlingen.
4. klubarrangementer
a. skraldindsamling 3. april kl. 13
i. Anette tager kontakt til koordinatoren for Mariager samt Kajakbumserne for at
sikre, at vi dækker gode områder ’kun adgang fra kajak’ og ikke overlapper
hinanden
ii. Anette er tovholder og placerer på forum
iii. Leif lægger oplysninger på kalender efter input fra Anette
b. Standerhejsning 30.4 kl. 11
i. Ro en times tid med efterfølgende grill fra kl. ca. 13:00 – 13:30
ii. Lars D er tovholder og kontakter Lars B for lån af grill
iii. Anette lægger arrangement på forum, og Leif i kalenderen
c. Udlandstur (Sverige fastholdes; eksempelvis Stokken camping, Orüst, Tjörn)
i. Tid er fastlagt (Kristi Himmelfartsferien) : 2-5.6
ii. Opstartsmøde med erfaringsudveksling fra sidste år / opstartsmøde for afstemning
af forventninger skal afholdes.
iii. Af sikkerheds-og tryghedsgrund skal det sikres at der er instruktør deltagelse (Klaus
forventer at deltage, og kontakter endvidere Jan)
iv. Klaus er tovholder
d. Åbent hus forslag: gemmes til næste år (hvert andet år som tidligere)
5. Uddannelsesudvalg
a. Ungdomshold
i. Tirsdage kl. 18 i juni og august måned
ii. Minimum to hjælpere er nødvendigt (Anette og Klaus er gennemgående figurer, og
Erik, Torben D og Poul-Erik spørges om lejlighedsvis støtte)
iii. Anette og Klaus udvikler en plan for oplysning og gennemføring af roningerne
b. Torsdag-roning (starter 5.5)
i. Tovholder til den korte tur per dag. Anette forespørger via forum om evt.
interessenter og lægger en plan.
ii. Start præcist (kl. 18:30 på vandet og klar; senere på sæsonen kl. 19:00)
iii. Enkelte tema-aftener (f.eks. hver 3. eller 4. uge) fastlægges af uddannelsesudvalget
(alle instruktører)

6. webudvalg
a. lystfisker har brokket sig over et gammelt (flere år !!) indlæg omkring en tur på Lærkenfeldt
Å, hvor sejlads ikke er tilladt. Anette sender mail til Leif, der sletter indlægget.
b. Rettelse på hjemmeside, som konsekvens af Jan’s udmelding af bestyrelsen: Leif retter til,
således at ’kun bestyrelse og instruktører kan give prøveture’, således at Jan naturligvis
stadig har mulighed for at afholde prøveture.
c. Alle i bestyrelsen kigger efter andre relevante rettelser på hjemmesiden og brochuren til
næste gang.
Mette kontakter Tommy for originalen til brochuren, så vi selv kan rette før genoptryk.
7. materialeudvalg
a. Broarbejde:
Lars D informerede om at planen var at spule pæle ned fredag og forlænge broen lørdag
Lars arrangerer selv hjælp ved lidt telefonsnak i løbet af ugen og køber div. små-dele til
arbejdet hos XL Byg.
b. Vi venter med beslutning om evt. indkøb af endnu en container; dels fordi behovet ikke er
helt vildt lige nu og dels fordi vi ved noget om kommunens evt. planer
Hylder kan sænkes i klubcontainer, hvilket giver lidt bedre håndteringsforhold omkring de
øverste kajakker.
8. Kajak-material udvalg
a. Tilskud fra TRYG fonden: da Jan har udtrykt ønske om stadig at stå for indkøb kontakter
Torben D Jan med listen, og - vupti – har vi fået nyt sikkerhedsudstyr.
b. Rytmus har givet et beløb (3.600 kr.) til en børnekajak
Forslag om indkøbes af en brugt Avocet, der vil være velegnet til børnekajak med
støttepuder.
Alle kontroller nettet for brugte Avocetter, og sender mulige emner rundt til bestyrelsen
for beslutning.
9. Nyhedsbreve (hvem laver hvornår: hvad er sket siden sidst, og hvad sker indtil næste nyhedsbrev)
a. april: Mette
b. juni: Klaus
10. næste møde:
a. tirsdag den 26.4 kl. 19:00
11. evt.
Klaus spurgte, hvad der sker med kommunen – og vores byggeplaner?
Anette har rykket utallige gange samt sendt rykker til Poul Christensen og snakket med Jesper Vrå.
Der er nu gået 6 måneder uden et svar, hvilket er totalt uacceptabelt.
Det blev besluttet, at formand og næstformand skriver rimeligt ultimativt til kommunen at vi kommer til et
møde, hvor vi kræver et svar og en handlingsplan.

Hvis det heller ikke virker, er et næste trin muligvis henvendelse til de lokale medier, hvilket dog ikke er
uproblematisk

