
Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub onsdag den 29.6.2011 kl. 19:00 

Deltagere: Anette, Torben H, Poul Erik, Lars (deltog i den første del af mødet), Erik 

Fraværende: Leif, Torben D, Claus Holm, Klaus Hymøller, Mette 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet fra sidste møde og dagsorden godkendt. 

2. Orientering fra udvalgsmøde vedr. klubhusbyggeri 

Der havde været et positivt møde med kommunen den 28.6, hvor der kom et konkret forslag til placering 
meget tæt på det nuværende og hvor der også vil kunne skaffes tilstrækkelig areal. 

Med udgangspunkt i et oplæg fra kajakklubben med arealkrav udarbejdes et forslag af forvaltningen, 
således at der kan være et grundlag klar til næste møde i Udvalget for Teknik og Miljø den 8. august, hvor 
punktet måske kan nås at blive behandlet på dette møde. Kommunen vil i den sammenhæng indgå i 
forhandlinger med evt. grundejere i området. 

Anette overbringer Jesper Vraa vores input (som nuværende skitse samt ekstra 4 meter på den lange led + 
ekstra 8 meter på den anden led foran portene for kajakkerne). 

Der vurderes som nødvendigt, at der snart nedsættes en arbejdsgruppe for klubhus, da vi nu er kommet så 
langt, at der skal lægges mere arbejde i sagen.   

Derfor vil vi indkalde til et medlemsmøde med klubhuset på dagsorden, så snart teknisk udvalg har 
behandlet sagen og givet deres indstilling til byrådet.  

Dagsordenen for medlemsmødet skal udbygges i god tid inden mødet. 

3. Drøftelse af og evt. vedtagelse af foreslået forretningsorden og årsplan 

Oversigten over arrangementer er rigtig god, men bestyrelsen er opmærksom på, at oversigten ikke må 
blokere for andre tiltag, og at vi til stadighed skal diskutere berettigelsen af de konkrete arrangementer. 

Et ekstra punkt – evaluering af årets aktiviteter - blev diskuteret og lagt ind i programmet som en efterårs-
aktivitet. 

Forretningsorden blev godkendt, men det forventes, at det er en levende dokument, der vil udvikle sig hen 
over tiden. 

4. Drøfte de forskellige udvalgs opgaver og sende forslag til udvalg 

Principielt vurderes udvalgene som rimeligt selvstyrende, og principielt vurderes det som ønskværdigt, at 
udvalgene enten er repræsenteret i bestyrelsen eller på anden vis er i tæt kontakt til bestyrelsen, f.eks. ved 
deltagelse i bestyrelsesmøderne under aktuelle punkter. 

Bestyrelsen vil i samarbejde med udvalgene udarbejde liste over arbejdsopgaver; hvordan det bedst muligt 
kan foregå, diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 

5. Drøfte klubbens værdier – herunder kommunikation gennem mails oa. 

Bestyrelsen har besluttet, at for nuværende ikke vil starte et større arbejde omkring værdier på det 
generelle plan, men det henstilles til, at 1) der per mail kun udtrykkes positive udmeldinger 2) personsager 
må ikke foregå via mail 3) negative reaktioner omkring evt. uenigheder afklares ved personlige kontakter, 
der sikrer en større forståelse for de respektive synspunkter 



6. Udefrakommende arrangementer 

Erik havde mødt en naturvejleder, der var på camping i Mariager, og som var i gang med at arrangere en 
tur til Æbelø, hvortil klubben så har modtaget et opæg med en invitation til deltagelse. 

 Anette aftaler med Leif, at Æbelø-turen lægges ind på forum, således at evt. tilmeldinger kan koordineres. 

Poul-Erik havde mødt nogle Struer Kajakfolk og havde drøftet muligheder for en Limfjordstur med 
overnatning. Turen lægges på Forum. 

Ture, der lægges på Forum og som er åbne for alle medlemmers deltagelse er klubarrangementer. Til 
klubarrangementer kan klubkajakker benyttes til overnatningsture, hvis der skulle være interesse for det. 

Mette har haft kontakt til havkajakroerne i Napperdam, der gerne vil vise deres rovand.  

Anette beder Mette om at arbejde videre med kontakten og invitationen. 

7. Nyt fra web-udvalg 

Intet nyt 

8. Nyt fra material udvalget 

Den nye kajak skal have et navn (Rytmus 2), og vi vil naturligvis gerne takke sponsoren på passende vis. Det 
kan passende ske til klubbens fødselsdagarrangement. 

Anette snakker med Lars B om en ny vimpel, da den gamle er blevet ødelagt ved hærværk. 

9. Økonomi 

Der er nu ikke flere udestående medlemsindbetalinger. 

Der er nu ca. 60.000 kr. på opsparingskonto, og det vurderes som sandsynligt, at 100.000 kr. kan overføres 
til kontoen, når året er gået (hvis vi ikke beslutter tiltag med større omkostninger i løbet af året). 

10. Nyt fra uddannelsesudvalg 

På trods af stor reklame for ungdomsholdet, var der ingen interesserede deltagere, så det bliver ikke 
oprettet i år. Det vil heller ikke blive forsøgt næste år, hvis der ikke kommer konkrete henvendelser fra 
medlemmer eller andre. 

11. Dato for næste møde 

Onsdag 17.8. kl. 19:00 i den blå container. 

12. Evt. 

Lars meddelte, at han trak sig fra bestyrelsen, hvilket blev taget til efterretning med beklagelse og med en 

stor tak for Lars’s deltagelse i bestyrelsesarbejdet indtil videre.  

Det vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde, herunder om evt. indkaldelse af suppleanter på de to 

manglende pladser. 

 

For referatet 

Erik  


