
Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub onsdag den 27.4.2011 kl. 19:00 

Deltagere:  Anette, Torben H, Klaus Hymøller, Mette, Poul Erik, Leif, Lars D, Erik 

Fraværende:  Torben D, Claus Holm 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet fra sidste møde er godkendt. 

Dagsorden blev udvidet med  

a) suppleanters rækkefølge og evt. valg af suppleant til bestyrelsen (separat punkt) og  

b) nyt fra uddannelsen (lagt ind under punktet ’nyt fra materiale-udvalget’). 

2. Suppleanter 

Først blev det afklaret, hvorvidt der i det hele taget skulle udpeges en suppleant eller om vi ville fortsætte 
uden.  

Bestyrelsen vedtog, at der ikke skulle udpeges en suppleant (der er intet krav jfr. vedtægterne), men at 
suppleanterne som hidtil inviteres med til alle bestyrelsesmøder. 

Hvis der senere vurderes, at der skal udpeges en suppleant - f.eks. ved yderligere forfald af et eller flere 
bestyrelsesmedlemmer - er rækkefølgen fastlagt som den rækkefølge, de er nævnt i referatet fra 
generalforsamlingen, dvs. Torben Degn, Erik, Claus og Poul-Erik. 

3. Orientering fra mødet med kommunens folk og politikere 

Kommunens repræsentanter var opmærksomme på og beklagede, at sagsbehandlingen havde været for 
langsom, og at sagsgangen er ret komplekst med afklaring af kompetencer imellem flere udvalg / 
forvaltninger. 

Kommunens repræsentanter enedes om en handlingsplan, hvor de ville undersøge mulige placeringer for 
en permanent placering: hvis der skulle laves lokalplaner for området kunne det tage lang tid, men til 
gengæld kunne det gå stærkt, hvis det ikke var behov for lokalplan. 

Sagen bliver taget op i førstkommende møde i teknisk forvaltning først i maj, og vi har derved mulighed for 
at kunne følge med i kommunens referater. 

Vi er tilbudt benyttelse af et fælles lokale i det gamle posthus, der er under renovering, hvilke vi vil benytte 
i den udstrækning vi føler det relevant, men at det under ingen omstændigheder kan erstatte de ønskede 
permanente lokaler. 

4. Orientering fra udvalget vedrørende vedtægter 

De foreslåede og fremsendte ændringer blev positivt modtaget og gav anledning til en god og åben debat.  

Erik indarbejder de fremkomne kommentarer i en ny revision til fornyet behandling i bestyrelsen til næste 
bestyrelsesmøde. 

5. Drøftelse af forslag til forretningsorden 

Det foreslåede og fremsendte forslag til forretningsorden blev positivt modtaget og gav anledning til en god 
og åben debat. 

Anette indarbejder de fremkomne kommentarer i en ny revision til fornyet behandling i bestyrelsen til 
næste bestyrelsesmøde. 



6. Drøftelse af evt. køb af container fra Løgstør Kajakklub 

Div. mailkorrespondance op til bestyrelsesmødet indikerede en afventende holdning, i forhold til en 
nærmere udmelding fra kommunens side, men på den anden side er pladsen trods alt kneben. 

Økonomien i køb af containeren var dog ikke afskrækkende: En ny – brugt – container koster ca. 20.000 kr. 
alt inklusive, og kan indbringe ca. 10.000 kr. ved salg senere hen. 

Konklusionen blev derfor, at vi køber containeren. Anette kontakter Løgstør. 

7. Drøftelse af ”forenings-el” fra Energinord 

Bestyrelsens holdning var, at det ikke er ulejligheden værd, og at vi ikke vil påtvinge vores medlemmer en 
måske tvivlsom aftale for et begrænset udbytte for klubben 

8. Orientering fra Torben om medlemstal og økonomi 

Indestående på driftskontoen er ca. 120.000 kr., hvilket er væsentligt mere end sidste år på samme tid, og 
vi har ca. 135 medlemmer. 

Kassereren er tilfreds, så det er bestyrelsen også. 

9. Nyt fra web udvalg  

P.t. ingen problemer med hjemmesiden; rettelser mht. nyvalgte bestyrelsesmedlemmer m.v. er 
gennemført; medlemsliste er dog ikke helt opdateret pga. en ret aktiv periode med nye medlemmer. 

Mette har modtaget klub-folderen fra Tommy for opdatering i et format, der kan arbejdes med. 

10. Nyt fra materiel udvalg og uddannelsesudvalget 

Intet nyt fra udvalget.  

Det henstilles til alle om– endnu engang - at kigge på nettet omkring brugte Avocet; hvis der ikke findes 
brugte i udbud, tages det op på næste bestyrelsesmøde for køb af en ny. 

Folder er klar til børne – og ungdomsholdet årgang 2011. Anette deler rundt i Mariager samt udarbejder et 
indlæg i Mariager avis. Offentliggørelse i maj med start i juni. 

Claus kunne oplyste, at der var 7 tilmeldte til næste frironingskursus. 

11. Dato for næste møde 

Onsdag 25.5. kl. 19:00 i den blå container. 

12. Evt. 

Standerhejsning: Lars D har arrangeret grill og Leif kommer med kul. 

Banken mangler en tredje underskrift for fuldmagt til kassereren; Leif accepterede opgaven, og Anette 
sender en mail med beskrivelse. 

 


