
Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 12. oktober 2010 

Deltagere: Torben Amby Degn, Anette Olesen, Jan Nielsen, Erik Aagaard, Klaus Hymøller; Torben Holmgreen 

Afbud: Mette Kristensen, Leif, Lars 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

Referatet er godkendt. 

Torben H skriver nyhedsbrevet denne gang. 

2. Projekt Klubhus 

Kommunen har bekræftet modtagelse af vores henvendelse til teknisk udvalg, men vi har ikke hørt videre. 

Anette undersøger sagsgangen via vores kontakt i kommunen. 

Kommunen (fritids – og kultur udvalget) er i gang med at finde vinter-lokaliteter til os; Anette har udtrykt 

vores ønsker og der arbejdes på sagen. Fra kommunens side blev tennisklubben eller skolen nævnt. 

Repræsentant fra Fiskeri LAG havde på fjordens dag nævnt, at der også var mulighed for at søge støtte fra 

dem, specielt hvis der var turisme med i billedet. 

3. Uddannelsesudvalg 

Alle vores instruktører skal underskrive attester, hvor der gives tilladelse til at forespørge hos politiet om evt. 

oplysninger om strafbare forhold (børneattest). 

Tider for svømmehal er lagt fast og fremgår af kalenderen; alle instruktører og Erik gennemgår bassinprøven, 

som krævet af den svømmehalsansvarlige. Jan spørger Leif for nærmere planlægning. 

For at sikre, at alle interesserede har en chance benyttes princippet fra sidste år med åbning for tilmelding 

max. en måned før dagen. 

Der er forventninger om, at der bliver frironingshold per maj og august 2011. 

Genopfriskninghold vurderes gennemført til foråret. 

4. Planlagte arrangement 

Evaluering af afholdte: 

Fødselsdagen: gik godt og med et rimeligt antal deltagere, så det fortsætter vi med. 

Fjordens dag: vi aflyste pga. manglende deltagelse, der måske skyldtes sammenfald med fødselsdagen, men 

grundlæggende har vi det meget dårligt med at love noget, og så alligevel ikke gennemføre det.  

Vi vil dog gerne give Fjordens dag en chance mere, da vi er en del af fjorden, og så sikre mere reklamer i 

ordentlig tid og ellers prioritere dagen. 

Helgenæs turen: stor succes med de store bølger. Erfaringer med redningsaktion i høj sø var god lærdom. 

Samling i gruppen er nødvendig. Makkerskab skal fremhæves igen igen. Agter mand er også nødvendig. 

Evaluering efter hver tur før hjemkørsel bør gennemføres af den tur-ansvarlige. 

Kommende arrangementer: 

Juletur lille juleaften (23.12.2010 kl. 13:00) med Gløgg gennemføres.  

Endvidere er flg. arrangementer besluttet: nytårstur (9.1.2011 kl. 13:00), filmaften (18.1.2011 kl. 19:00); 

generalforsamling (8.2.2011 kl. 19:00 ). 

Lørdagsroning er startet op.  

Forslag til andre vinteraktiviteter (efter nytår): Glasfiber arbejde,  www.kajakfreak.dk  

http://www.kajakfreak.dk/


5. Web udvalg 

Tilbagemeldinger på test af det nye bookingsystem har gennemgående været positive, så det gennemfører 

vi.  

Jan opretter alle medlemmer som brugere, hvorefter Torben sender besked til alle om at systemet er i drift. 

6. Materialeudvalg 

Intet nyt 

Der er nu ikke flere ledige pladser til kajakker, med da der p.t. heller ikke er behov for flere, afventer vi med 

indkøb af endnu en container til behovet rent faktisk opstår. 

Teknisk sekretariat Mariagerfjord Kommune har henvendt sig til Anette for at finde en metode for afregning 

af el, da opgørelsen virkede helt urimeligt (fordeling imellem hallens ejer og klubben) til ugunst for os.  

Vi har afleveret en beregning af maximalt mulige forbrug, der ligger væsentligt under det påkrævede, og har 

foreslået, at vi begynder med afregning fra nu af, da der har været usikkerhed ved mellemregning. 

7. Kajak-materiel udvalg 

Ansøgninger hos Tryg til førstehjælpskursus og andet førstehjælpsudstyr står under behandling. 

Codan har meldt tilbage, at der er søgt et forkert sted. Videre kontakt til Codan lader vi stå i bero p.t. 

8. Dato for næste møde 

30.11.2010 kl. 19:30 

9. Evt. 

Intet nyt 

Økonomien ser godt ud, og der er penge på bogen. 

For referatet: Erik  

 

 


