
Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 30. november 2010 

Deltagere: Anette Olesen, Jan Nielsen, Erik Aagaard, Torben Holmgreen, Leif, Lars 

Afbud: Klaus Hymøller, Torben Amby Degn, Mette Kristensen 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

Referatet blev godkendt. 

2. Projekt Klubhus 

Intet nyt; vi afventer svar fra kommunen på vores henvendelse. Anette rykker. 

Mødelokaler for vinterarrangementer og general forsamling er forsøgt aftalt med hhv. skolen og spejderne – 

indtil videre ingen svar. 

3. Uddannelsesudvalg 

Bassinprøve: 16.12.2010 kl. 20:00. Erik kontrollerer endnu engang om han kan deltage, og Jan forespørger 

Bo om han har lyst til at deltage. 

Der er via sidste nyhedsbrev opfordret alle nye fri-roede at benytte svømmehalstilbuddet over vinteren. 

DGI Havkajak har fået yderligere midler til aktiviteter, og Jan deltog i et møde med udgangspunkt i hvordan 

muligheder for udbygning af kendskabet til havkajak-livet kunne udvikles med disse midler. 

 I det samme møde var der grundlæggende diskussioner om samspillet/modspillet imellem DGI og DKF, 

herunder om forskelle med hensyn til vægt på teknik og sikkerhed i forhold til naturoplevelser og hygge. 

Vores medlemskab af DGI er primært begrundet af de økonomiske muligheder for billige instruktør-

uddannelser, men vi har som klub ingen interesse i at deltage i den idrætspolitiske udvikling af DGI. 

4. Planlagte arrangement 

Lørdagsroning fungerer, ikke mindst når vejret ikke er for dårlig, men det opfordres til, at alle skriver i forum, 

så eventuelle deltagere ved på forhånd, om der kommer andre. 

Endvidere er flg. arrangementer besluttet: 

- Lille juleaftens tur (23.12 kl. 13:00): Glögg og æbleskiver, uanset om der er is på fjorden eller ej. Hvis der 

ikke er is, tager vi en times tur.  Erik laver Glögg og Anette skaffer æbleskiver. 

- nytårskur (9.1.2011 kl. 13:00): Jan skaffer champagne og kransekage. 

- filmaften (18.1.2011 kl. 19:00): Jan finder et par gode titler til anskaffelse. Anette afklarer sted. 

- generalforsamling (8.2.2011 kl. 19:00 ): Anette kontakter Kirsten for evt. tilladelse til at komme på FLS. 

Indkaldelse senest 3 uger før pr. e-mail samt brev til medlemmer uden e-mail. Anette laver udkast og 

Torben H sender ud efter en 3-dages høring i bestyrelsen. 

o På valg: Lars, Klaus, Torben H.  

� Torben og Lars er villige til genvalg; Anette spørger Klaus 

o Suppleanter: Kirsten, Erik, Torben D.  

� Erik er villig til genvalg. Anette spørger Kirsten og Torben D 

Kontingent foreslås bibeholdt. 

7.12.2010 Michael fra Hobro Roklub har inviteret til møde vedr. ide aften til DGI festival. Leif, Jan og Erik er 

tilmeldt, Anette deltager måske også. 

Indbydelse til Gudenå tur er modtaget – Leif lægger den på forum. 



Kristi Himmelfart (begyndelse af Juni): Udlandstur til Norge (Mandal) er under overvejelse som alternativ til 

skærgårdsturen. 

5. Web udvalg 

Intet nyt. 

6. Materialeudvalg 

Som sidste år besluttes det, at broen ikke tages op, men at der sikres frigivelse af broen i tilfælde af is. 

Evt. forlængelse af bro tages op til næste forår 

7. Kajak-materiel udvalg 

Torben D har ansøgning om diverse mindre emner liggende hos div. fonde; endnu ingen tilbagemelding. 

8. Dato for næste møde 

Intet bestyrelsesmøde før generalforsamling 8.2.2011. 

9. Evt. 

Intet 

For referatet: Erik  


