Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub mandag den 27.9.2011 kl. 19:00
Deltagere:

Torben D, Klaus Hymøller, Torben H, Poul Erik, Erik

Fraværende:

Anette, Leif, Mette, Claus Holm

Dagsorden/referat:
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden godkendt.
2. Klubhus nyt
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde ikke hørt noget nyt efter sidste henvendelse til kommunen, men
som målsætning for næste møde skal der laves en handlingsplan for det videre forløb.
3. Kano og kajakforbundets tilbud
DKK vil gerne have os ind i foreningen igen; den umiddelbare holdning - inklusiv modtaget kommentar fra Leif – var,
at vi gennemgående ikke vurderede at vi fik ret meget mere ud af dette medlemskab end af vores medlemskab af
DGI og at det var ret dyrt med klubbens medlemstal.
På grund af det lille fremmøde tages det op igen på næste bestyrelsesmøde.
4. Udvalgenes opgaver
For at forbedre kommunikationen ud af bestyrelses, laver referenten en lille oversigt over aftalte opgaver og hvem
der skal kontakte hvem for hvad.
5. Arrangementer
Evaluering af afholdte arrangementer:
-

Fjordens Dag gik fint med 4 deltagere fra klubben på vandet (det var absolut tilfredsstillende, men det ville nok
være bedre med lidt flere) samt en god udstilling i teltet bestyret af Anette og Poul Erik. Endvidere var der nogle
enkelte, der fik en prøvetur.

-

Æbelø-turen gik meget godt, men de mange deltagere reducerede dog udbyttet. Turen var ikke en klub-tur, men
der kunne ved lejlighed arrangeres en rigtig god klub-tur.

-

Klubbens fødselsdag var med meget lille deltagelse, så der er dermed basis for refleksion over arrangementets
berettigelse.

-

Generelt vurderes som nødvendigt ved prioritering af arrangementer, at et tilstrækkeligt antal som basis
forventes at være til stede, herunder som minimum en afklaring af hvem fra bestyrelsen, der har mulighed for
deltagelse.

Kommende arrangementer:
-

Forslag modtaget efter vores opfordring per mail:
o

Allan har tilbudt at afholde en aften – eller to - om pakning til tur, nødhjælp, navigation fra cockpitten
m.m., hvilket modtages med glæde.

o

Fællesaften inden sæsonstart med spisning og ide-cafe og diskussion af muligheder for aktiviteter for
den kommende sæson. Evt. kombineres med efterfølgende eller forudgående generalforsamling.

o

Reparation af glasfiber kajakker. Klaus spørger Mette om deres kajakreparatør måske ville stille op til et
workshop arrangement.

-

Helgenæs turen lørdag den 8. oktober. Jan har accepteret lederskabet.

-

Svømmehal-tider bør fastlægges snarest.
Klaus spørger Leif om status og informerer om tilbud fra Arne og Randi, der begge har bassin-prøven
Der skal være et tilbud om struktureret undervisning eller støtte til specifikke ønsker
Speciel indbydelse til ny-udklækkede skal arrangeres tidlig i forløbet

-

Lørdagsroning starter næstkommende lørdag. Klaus beder Jan om at opdatere hjemmesiden.
6. Nyt fra web-udvalg
-

Klaus har informeret om diverse små-rettelse til Jan, der retter til ved lejlighed.

-

Klaus opdaterer programmet for Forum.

7. Nyt fra uddannelsesudvalg
-

Der er sket en generel opstramning på krav og forventninger, men der er stadig punkter, hvor kursisterne
ikke tager det fulde ansvar for egen træning.
Forslag til at bestyrelsesmedlemmer på skift tager på korte torsdag-ture sammen med kursisterne, hvor der
tydeligt skal fremgå, at der er mulighed for –og at det forventes - at hele programmet trænes igennem.

-

Repetition aften for gamle kursister ønskes gennemført.

8. Nyt fra materiale udvalget
-

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.
Der rettes henvendelse til materiale udvalget, om de har et bud på, hvordan det kan gøres, og hvordan de vil
foreslå det udført.
Poul Erik kontakter Lars.

9. Efterårets nyhedsbrev
-

Nyhedsbrevet pr. ca. 1. november, når dato for svømmehals tider er kendte.
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 r under planlægning.
Template per mail 1-2 sider findes.

10. Dato for næste møde
Tirsdag 25.10. kl. 19:00 i den blå container. Klaus indkalder under Anette’s fravær.
11. Evt.
Sponsoraftale med Sparekassen: Torben orienterede om, at banken stadig positive for samarbejde, men dog gerne
ville have lidt mere tilbage end de får i dag.
Muligheder diskuteredes : nævnes i annoncer, klubfoldere, nyhedsbrev (måske med ny bundlinie m logo og egen
valgt text), T-shirts i store størrelse med begge logos
Udvidet benyttelsesret til klubkajakkerne som led i øget sponsordisponering tages op på næste bestyrelsesmøde.
For referatet / Erik

