
Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 4. Maj 2010 

Deltagere: Torben, Torben, Jan, Anette, Lars, Erik, Mette, Klaus 

1. orientering vedr. arbejdet henimod permanent klubhus 

Indlæg fra Pia Leth Førby (idræts- og fritidskonsulent, Mariager Kommunes kultur og fritidsforvaltning);  

- Havneplanlægning:  

o teknisk forvaltning mener ikke, at vi skal vente på at havneplanen bliver færdigbehandlet inden vi 

evt. sender en ansøgning om klubhus (underforstået; det tager for lang tid). 

o møde på en af tre forskellige datoer (20/5, 1/6, 17/6) med teknisk forvaltning (Jesper Vråe samt en 

person mere, der sandsynligvis vil blive kontakt person for klubben), Pia , Kajakklubben, sejlklubben 

Anette og Torben bekræftede på mødet, at alle tre datoer er OK for dem, så Pia aftaler nærmere 

med sejlklubben. 

o Afdækning af kajakklubbens behov: 

� Kapacitet mødelokale o.l. 

� samt fremtidsvisioner (konkurrence eller hygge, type af roere, størrelse) 

� ønsker skal afstemmes med behov, men store visioner er en vigtig udmelding og betragtes 

oftest som positivt ’der må gerne vove noget’ 

� sikre, at diskussionerne også sker imellem medlemmerne  

o økonomi 

� lad være med at diskutere økonomi med forvaltning på nuværende tidspunkt, men start 

gerne med at lave handlingsplaner allerede nu 

� Forvent at de væsentlige midler skal tilvejebringes af os selv; det kan være en god ide at dele 

ansøgninger op i klumper og gerne i bygge oven på hinanden 

� Fonde m.m. er oftest tilbøjelige til at støtte store, velargumenterede projekter med gode 

visioner 

� Oplysninger om fonde: Viborg kommune, ministerier, DGI, andre foreninger af samme 

kaliber  

� ’gentleman agreement’ imellem ansøgere om udveksling af erfaringer og succesfyldte 

ansøgninger:  

• Torben undersøger erfaringer fra fodboldklub i Randers, Jan spørger arbejdskollega 

med bror i Hadsund roklub, Klaus tager kontakt til spejderne 

• Alle kigger efter andre kajakklubber i Danmark for gode ideer 

� Specielt interessante: Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden (gerne med fra den tidlige start 

af projektet, da de gerne vil have deres fingeraftryk på sagen) (et nøgleord: almenvellet) 

� Samarbejde (sejlklub, spejderne, søspejderne, vinterbadere) svage grupper,  

� Arrangementer med formål at skaffe midler kan være en løftestang 

� Gode og meget målrettede ansøgninger er et must. 

� Kommunen har måske en kvalitetsfonds-pulje for 2011 (rentefri lån); LAG (Lokal Aktion 

Gruppe), banker, Folkeoplysninger (har vi allerede kontakt til i forhold til tidligere tilskud, 

men forhåndstilsagn er nødvendigt.) 



- Punkter af relevans for ansøgningsrunde 

o Størrelsen af klubben har de sidste par år ligget på ca. 120 medlemmer, hvilket vi vurderer som er 

passende. 

o Plads til 20 klubkajakker + 80 medlemskajakker, men i en fleksibel opsætning, så der let kan tilbygges 

for yderlige behov. 

o Toilet og bad, omklædning, køkken, mødelokale (ca. 30 m^2), sauna, terrasse, udendørs vandhane, 

køremuligheder tæt til bådebro, udenoms areal til placering af kajakker før og efter sejlads og under 

pakning af grej. 

o Mulige samarbejdspartnere, men under forudsætning af, at der er kajakklubbens lokaler, hvor der 

kan stille konkrete faciliteter til rådighed: vinterbadere (sauna), søspejdere (bådplads) (Klaus snakker 

med kontakt hos Søspejderne, Kristian Lundorf). 

o Mulige steder: imellem saltcenter og nuværende beliggenhed vinkelret på vandet, ved sejlklubben. 

Anette ringer til Jesper Vråe for videre diskussion om dette. 

o Målgruppe jfr. Vores visionsoplæg og formålsparagraf: fra 14 år og opefter; gerne flere klubkajakker 

for at bedre muligheder for familie og unge; ungdomsafdeling (måske kun for sommerperioden; 

alligevel tilskudsberettigede) 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

Referat godkendt. 

3. Visioner for klubben (visionsoplæg fra 2009) 

- Dette punkt udeladt på dette møde 

4. Klubarrangementer 

- Evaluering af afholdte arrangementer tages på næse møde. 

- Planlægning af åbent hus den 29. maj (kl. 10 – 16) 

o Foldere skal laves og deles ud: Jan og Mette 

o Indrykning af annonce i lokal avis (Hadsund og Mariager) mindst 14 dages før: Jan 

o Anette ansøger om tilladelse til arrangement hos Teknisk forvaltning (Jesper Vråe) 

o Anette står for det nødvendige indkøb, og alle tager relevant grej (grill, Trangia, termokander o.l.) 

- Weekend tur på Horsens fjord 12.-13. juni (Husodde camping) 

o Jan lægger arrangement ind på kalenderen, efter Sveriges turen. 

5. Uddannelsesudvalg 

- Ungdomshold: 

o Foldere er udleveret og uddelt på skolen. Torben sender per mail til bestyrelsen. 

o Anette og Klaus er klar til støtte og start: første tirsdag i juni måned 

6. Web udvalg 

- Revideret folder er trykt og diverse antal udleveret på bestyrelsesmødet for alle til videre fordeling. 

- Billeder på foldere m.m. skal vurderes; tilladelse for de afbillede personer skal altid indhentes. 

7. Materialeudvalg 

- Som udgangspunkt var der altså for få til sidste arbejdsdag, men i stedet for at skælde ud, vil Mette skrive 

lidt om, hvor sjovt det havde været. 



- Forslag til forbedringer: tilbud om lidt vådt og tørt til arbejdsdage; gerne med tilmelding for sikring af 

tilstrækkelig fortæring. 

8. Kajak-materiel udvalg 

- Udsat til næste møde. 

9. Dato for næste møde 

- Tirsdag den 22.6 kl. 19:30 – 22:00 

10. Evt. 

- Ingen punkter. 

 

For referatet: Erik  


