
Referat af bestyrelsesmødet d. 17. april 2012 for Mariager Kajakklub 

 

Mødedeltagere: Torben H (TH), Mette K (MH), Poul Erik (PE), Lars D (LD), Jan N 

(JN), Torben Degn (TD), Claus Holm (CH).  

Afbud: Klaus H (KH), Jess L (JL) 

 
 

 

1. Planlægning af standerhejsning. 
TH sørger for brænde, PE køber div. mad, drikkevarer, bestik mm. 

Kaffe sørger bestyrelsen for. Det er d. 28/4 kl. 9.30 

 
2. Planlægning af klubarrangementer. 
D. 13. Maj afholdes der åbent hus arrangement kl. 10-14. Hjælpere søges. Der 
er mødetid ved containerne kl. 9.30, selve arrangementet foregår på det grønne 

areal overfor landgangen. TH køber ind. MK lægger på forum. 

 

Forårsrengøringen er droppet i år, men alle medlemmer bedes holde orden og gøre 

rent efter sig. 

 

Anette afholder prøveture for unge d. 12/6, 19/6, 3/7 fra kl. 18.30 til 20.30. Et 

arrangement i samarbejde med Sparekassen Kronjylland. TH kontakter Anette. 

 

Deltagelse i Fjordens Dag er ikke et arrangement klubben deltager i for 

indeværende år 

 

Løvfaldstur er besluttet til d. 29/9 JN lægger det i kalenderen. 

 

Lillejuleaftens tur er som sædvanlig d. 23/12 kl. 13. JN lægger det i kalenderen. 

 

Kommer der yderligere arrangementer lægges disse løbende på forum. 

 

3. Planlægning af nyhedsbreve. 
Disse udsendes primo april, juli, oktober og december. 

Nyhedsbreve sendes til TH, som sender disse ud på mailliste til alle medlemmer. 

PE skriver til april og juli. Oktober og december afventer redaktør. 

 
4. Planlægning af torsdagsroningens korte ture. 
TH søger ansvarlige til korte ture, opslås på forum under kajaksnak samt på 

forsiden af hjemmesiden. 

 
5. Skilt på bro. 
TH køber et skilt som monteres på broen med teksten "Al færdsel på broen er på 

eget ansvar" 

 



 

6. Børneattest. 
Alle instruktører og medhjælpere skal udfylde en sådan. MK har attesterne med til 

næste møde, hvor de så kan udfyldes. 

 
7. Klubhus/toilet 

Der rykkes kommunen for et svar mht. Klubhus. Det er ikke så meget for ønsket om 

et klubhus eller placering, men ønske om et fast toilet. MK kontakter KH 

 

8. Materieludvalg. 
Det overvejes at flytte klubbens containere til modsat ende af parkeringspladsen, da 

der så er adgang til vand ved rensningsanlægget. KH forhører sig hos kommunen 

hvordan vi forholder os til det. 

 

KH undersøger hvor der kan købes en container til opbevaring af kajakker, da der er 

behov for en mere. Det er besluttet at containeren skal opsættes i løbet af 

sommeren. 

 
10. Turudvalget. 

Der er en Helgenæstur samt en tur til Silkeborg som arrangeres af Mellerup.  

Der planlægges ture så det kan falde i tråd med klubbens "traditionsture" i Kristi 

Himmelfarts ferien og løvfaldstid. 

 

 

11. Webudvalg 

Opgaver på forum fjernes og emner som vedrører dette henvises til punktet 
kajaksnak. JN kontakter KH for ændring af dette. 

Kalender på hjemmesiden ændres til en indbygget kalender hvor kommende 

arrangementer trækkes automatisk ud på forsiden. 

 

12. Dato for næste møde. 

Tirsdag d. 8. maj kl. 19.00 i den blå container. 

 

13. Evt. 
Møde i Mariagerfjords Idrætsråd vedr. Repræsentantskab har ingen interesse pt. 

men kommer der noget nyt lægges dette på form. 

Der er åbnet en ny kajakbutik i Randers, og oplysning herom lægges på forum. 

MK køber klodskasser for bedre orden i klubhuscontaineren. 

 

 

For referat 

Jan Nielsen 

 


