
Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub tirsdag den 22.11.2011 kl. 19:00 

Deltagere: Klaus Hymøller, Torben H, Poul Erik, Claus Holm, Erik, Anette, Torben D,  Leif 

Fraværende:   Mette 

Dagsorden/referat: 

1. Godkendelse af referat og ændring af dagsorden 

Referat fra sidste møde godkendt med rettelse af et enkelt navn på referetatet. Erik retter i referat og sender ud 

igen, hvorefter Leif bytter referatet på hjemmesiden. 

 

Dagsorden godkendt med den ændring at div. vedtægtsforslag, forretningsorden, dirigentens rolle, afvikling af 

generalforsamling m.m. flyttes til næste møde. 

2. Klubhus nyt  

Ingen uopfordret tilbagemelding fra kommunen, men på opfølgning af Anette blev det oplyst, at klubben absolut 
ikke er glemt og går ind i en større sammenhæng med andre fjord-planer. 

3. Opfølgning på opgaver fra sidste møde 

Ventilation i container: Det er ikke er lykkedes for Poul-Erik at få kontakt til Lars, så det besluttes, at Poul-Erik og 
Klaus laver det ved først kommende lejlighed. 

Hjemmeside: Klaus opdaterer SW bag hjemmesiden 

Vintersikring af bro: Klaus kontakter en smed for at få gennemført vintersikring af broen som diskuteret ved sidste 
bestyrelsesmøde og Torben arrangerer halmballer, hvis det bliver aktuelt i vintersæsonen. 

4. Kommende Arrangementer 

Generelt: kommunen har stillet et lokale til rådighed, der skal reserveret via kontaktperson i kommunen (Joan 
Kamp).  

Anettes Camino tur: onsdag 14. december kl. 19 

Lillejuleaftenstur den 23.12 kl. 13. Anette lægger turen i forum og kalender, Erik forbereder Glögg. 

Førstehjælp: Bjarne Platz kursus med hjertelunge redning + kajakrelaterede indhold. Pris for op til 15 person: 2000 
kr. + moms.  Interessant. Leif tager kontakt med Bjarne om en dato i slutning af januar eller i marts, hvor instruktør -
korpset så vidt som muligt også kan deltage.  

Overnatningstur på Silkeborg: 7-8. januar med overnatning i Silkeborg roklub. Leif lægger turen på forum snarest. 

Kajakreperation: mulig kontakt til brandvæsenet, der måske har lokale med tilfredsstillende temperatur (20 gr. er 
afgørende)og udluftningsmuligheder. Anette spørger Kjeld Kristensen Bak.  

Malene foreslår et arrangement i Rytmus m / Die Herren den 4.2. Malene har reserveret nogle billetter, der kan 
reserveres og lægger samtidig op til en fællesaktivitet inden koncerten. Torben har sendt mail til alle medlemmer. 

Allan har meldt mulige datoer ud, og vi har valgt 7/2. Klaus skriver til Allan og fastlægger indhold f.eks. pakning, mad 
og appetitvækker til navigation 

General forsamling: fredag den 24.2 kl. 17:30 generalforsanling - mad m. Brainstorm. Bindende tilmelding pga. 
maden. Klubben dækker omkostninger og alle hjælper Helle med madlavningen. Klaus kontakter Kristian fra 
spejderne for mulig benyttelse af deres hus. Torben kontakter Helle for nærmere aftale. Anette lægger den ind i 
kalenderen. 

Mariager festuge falder den 12-13.5, og  klubben holder åbenthus søndag formiddag den 13.5. Anette melder vores 
deltage. 

Sverigestur: Dato på tale er 2-5. juni 2012. Poul-Erik skriver det ind i nyhedsbrevet, så medlemmer kan planlægge 
evt. deltagelse 

5. Oprettelse af Tur-udvalg 



Leif og Poul-Erik ser det som en mulighed for at sætte mere focus på tur-delen af kajak-livet at trække tur-arrange-
menter lidt væk fra bestyrelsesforum, og har derfor foreslået at oprette et sådant udvalg, hvor de gerne vil deltage 
som tovholdere. 

Bestyrelsen ser det som et positivt forslag, og kan kun anbefale andre medlemmer at melde sig til udvalget, hvis der 
er interesse for det. 

Som udgangspunkt ser bestyrelsen gerne, at der også i dette udgang er en repæsentant for udvalget i bestyrelsen. 

6. Udvidet benyttelse af klubbens kajakker 

Bestyrelsen vil gerne åbne mere for at friroede medlemmer kan invitere private besøgere med ro-erfaring med på en 
hyggetur på fjorden, dels som en medlemsbenefit – og evt. ’modydelse’ for lånetilbud fra andre steder - og dels som 
en mulighed for at promovere de sponsorerede klubkajakker. 

Torben laver et udkast til formulering i lånebetingelserne, der efter accept i bestyrelsen vil danne baggrund for en 
forsøgsordning for det kommende år.  

7. Dato for næste møde 

Tirsdag 3.1 2012  kl. 19:00 i den blå container (vedtægter m.m.) 

Næste onsdag 1.2.2012 kl. 19:00 i den blå container (planlægning afgeneralforsamling) 

8. Evt. 

Diskussion af nødvendigheden for en vurderes en opdatering af instruktør-korpset - evt. kombineret med udpegning 
af hjælpeinstruktører - for at sikre en passende mængde. 

 

For referatet / Erik  


