
Referat af bestyrelsesmødet d. 10. september 2013 for Mariager Kajakklub

Mødedeltagere: 
Torben Holmgren (TH)
Klaus Hymøller (KH)
Jan Nielsen (JN)
Lars Danielsen (LD)
Claus Holm (CH)
Torben Degn (TD)

Afbud:
Mette Kristensen (MK)

1. Opfølgning på klubbens økonomi.
Der er tre medlemmer mere på nuværende tidspunkt end på samme tidspunkt sidste år.
Økonomien er fin og der forventes et overskud igen i år. Vi har også brug for pengene til 
et byggeri.

2. Nyt fra Kommunen.
Vi er i god dialog med kommunen, kommunen har grunden på plads. Vi mangler dog 
stadigvæk at kende vores pris på grunden. Vi kan ikke gøre andet end at vente på, 
kommunen kommer med et udspil.

3. Planlægning af mødet omkring byggeri.
Mødet med medlemmerne udskydes til vi kender omfanget af punkt 2. 

4. Egne holdninger til byggeri.
Bestyrelsen kommer med holdinger og ide´r vedr. byggeriet så det er klar til mødet med 
medlemmerne.

5. Vinteraktiviteter.
Alle forslag er velkomne. MTB i skoven og klatrevæg hos DGI vil blive forsøgt.
Vinterbadning er også et ønske. Der vil blive annonceret på forum ved impulsive 
aktiviteter, filmaften mm.

6. Xl Byg, præsentation af klubben.
Xl Byg Mariager holder aftenåbent d. 3/10 og vi er inviteret til at stå og repræsentere 
klubben hvis vi har lyst. Xl Byg vil så fald være vært ved en pølse. TH og KH vil være 
tilstede, alle andre er også velkommen til at deltage. KH ligger på forum.

7. Helgenæs rundt d. 28/9
JN køber ind til turen. Der skal lidt fut i tilmeldingerne så vi får overblik over antallet af 
deltagere.



8. Torsdagsroning
Der skal tænkes i korte og lange ture, da enkelte synes det går for stærkt på den lange tur.
Torsdagsroningerne er dog snart ovre, men vi løser problemet til næste sæsson.
Det vil muligvis blive forsøgt når vi starter lørdagsroningen d. 5/10 kl. 9.00  alt efter hvor 
mange, der dukker op.

9. Nyt fra div udvalg
Materieludvalget:
Vandhane i toiletvogn drypper. JN skifter pakning.
Gummikant på broside. Standard løsningen koster 9.000,- så et alternativ undersøges.
Armkrog er monteret på broen, om det hjælper på ind- og udstigning vides dog ikke.

Webudvalget:
Hjemmsiden er blevet opdateret, da der har været et hackerangreb.

Uddannelsesudvalget:
10 har gennemført et kursusforløb og 8 valgte at gå til prøve, alle bestod.

10. Evt.
Der skal findes kandidater til bestyrelsen til næste generalforsamling. JN, LD og TD 
modtager ikke genvalg. CH er på valg.

11. Dato for næste møde.
Tirsdag d. 12/11 kl. 19.00 i den blå container.

For referat
Jan Nielsen


