
Referat af bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 17. november 

2009. 
Deltagere: Klaus, Tommy, Jan, Anette, Torben og Leif 

Fraværende: Kirsten, Lars, Per og Erik 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
 
2. Klubarrangementer 

• Arrangement. DGI Østjylland inviterer til et ”outdoor” arrangement ved Fussingø. Vil vi 
deltage med havkajakker på søen og derved promovere klubben?  

• Sveriges tur: Vi har tidligere drøftet muligheden for en udvidet weekend tur til Sveriges 
vestkyst (Tjørn - Orust området). Mulige datoer kunne være: 13-16 Maj eller 21-24 Maj?. 
Hvad vil vi? 

 
3. Uddannelses udvalg 
 
4. Web udvalg 

• Opgørelse over vores PR udadtil og om den er ok. (Anette) 

• Kalender opdateringer: Kalenderen på vores hjemmeside er det eneste sted hvor vi har et 
fælles tidsmæssigt overblik over arrangementer og tiltag generelt. Bliver den opdateret 
effektivt nok? 

 
5. Materiel udvalg 
 
6. Kajak-materiel udvalg 
 
7. Dato for næste møde 
 
8 Evt. 
Mailkultur i bestyrelsen: Svar tider på mails og hvem skal orienteres? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat : 

 
1. Godkendelse af referat 

• Referat godkendt 
 
2. Klubarrangementer. 

• Fussingø - DGI søndag 9. maj - Vi vil ikke umiddelbart deltage fordi klubben har rigeligt at 
se til i forårsmånederne (kurser, klubture og meget oma.) Leif snakker med Michael om 
hvad det er de vil. Tovholder: Leif 

 

• Sveriges tur : Turen ”grovplanlægges”  inden 11. februar så turen kan kommenteres på 
klubaftenen den 11.02.2010 (Turplanlægning og pakning for begyndere, skærgårdsroning). 
Turen afholdes i perioden 13-16. Maj 2010 og vil gå til Tjørn - Orust området på den 
svenske vestkyst. Tovholdere: Jan, Anette og Leif 



 
3. Uddannelses udvalg 

• Bassin svømmeprøver. Prøverne til bassinlivredder er blevet skærpet. Derfor er det af 
tidsmæssige årsager besluttet at kun Jan og Leif tager prøverne (eller i hvert fald prøver på 
det ;o)) 

• Frironingskurset foråret 2010: 22-23. Maj (tovholder: Leif) 

• Frironingskursus efteråret 2010: 14-15. August (tovholder: Jan) 
  
4. Web udvalg 

• Hvor viser vi ansigt: Hjemmeside, brochure, åben hus og fjordens dag. Og det mener vi er 
passende pt. Hvis andre relevante ”projekter” dukker op og nogle medlemmer har lyst til at 
engagere sig i dem, så er det selvfølgelig også fint. Vi skal dog som bestyrelse bruge vores 
energi på vores kerne aktiviteter. 

• Nye arrangementer og lignende, skal ligges i vores aktivitetskalender hurtigst muligt efter 
datoer er fastsat. Hvis andet ikke er aftalt er det tovholderne på arrangementerne der gør det. 
Dette skal sikre en opdateret kalender der giver et tidsmæssigt overblik over vores 
arrangementer. Detail planlægning, tilmeldinger ol. foregår som udgangspunkt i Forum. 

 
5. Materiel udvalg 

• Vores vandbeholder grej er blevet stjålet. Øv. Vi skal have et andet system til foråret. 
 
6. Kajak materiel  

• Alle ”hullerne” er udlejet. Det overvejes om vi skal have en ny container. Beslutning tages 
når vi har et overblik over behovet (medlemstal mv.) 

• Vi køber en ny to'er kajak, og får solgt den gamle, inden stander hejsning. Emnet tages op 
på næste møde. 

 

7. Dato for næste møde 

• 12. januar 2010 kl. 19:30 i klubhus containeren. 
 
8. Evt. 

• Mail kulturen. Vi har i bestyrelsen haft en mail korrespondance om et projekt hvor 
besvarelser og svar tider IKKE var i orden. Derfor: Besvar til alle der er på kopi og så hurtig 
som muligt. 

• Vi har fået lov til at bruge FLSmidth Airloq, Klostermarken 6, 9550 Mariager til general 
forsamlingen. 

 
 
 
 
For referatet. Tommy/Leif 
 


