
Bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub onsdag den 19.8.2011 kl. 19:00 

Deltagere:  Anette, Torben H, Poul Erik, Mette, Torben D, Erik 

Fraværende:  Leif, Klaus Hymøller, Claus Holm 

Dagsorden/referat: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Dagsorden og sidste referat er godkendt. 

2. Orientering vedr. klubhusprojektet 

Anette havde haft kontakt til en arkitekt (Leif Høegh, der også var arkitekt på saltcenteret), der gerne ville tage en 
uforpligtende drøftelse med os, når vi ønskede det.  

Arkitekten kunne lave en hurtig tegning/skitse som foreløbig udkast for en pris på 5 – 10.000 kr., hvilket bestyrelsen 
vurderer som en god ide for kommende drøftelser både internt i klubben og eksternt. Naturligvis kan vi jo også 
forespørge i medlemskredsen om der var arkitekter eller lign., der kunne og ville arbejde lidt med en sådan skitse. 

Mulighed for samarbejde med andre klubber blev diskuteret igen -  igen, herunder hvordan den nødvendige 
vedligeholdelse/oprydning/rengøring kunne håndteres og dermed evt. krav om betaling for disse eller andre 
klubhusrelaterede ydelser. 

Medlemsmøde og andre aktiviteter igangsættes ikke før grund og placering er på plads, så vi har et mere klart billede 
(hvad må vi og hvad skal vi) for diskussionerne. 

3. Suppleanter til bestyrelse 

Jfr. referatet fra sidste bestyrelsesmøde skulle det vurderedes, hvorvidt der skulle indsættes 2 suppleanter i stedet 
for de 2 bestyrelsesmedlemmer, der har trukket sig.  

Det blev besluttet, og da Torben Degn og Erik var de to første på listen af suppleanter, indtræder de derfor som 
ordinære medlemmer af bestyrelsen, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 

4. Udvalgenes opgaver  

Der er intet ønske om at definere udvalgenes rolle i detaljer, men kommunikationen imellem bestyrelse og udvalg 
skal forbedres, ikke mindst i tilfælde, hvor udvalget ikke har nogen repræsentant i bestyrelsen. 

Dels vil vi gerne have udvalgene til at udpege en kontaktperson således at relevante opdukkende punkter på et 
bestyrelsesmøde kan informeres/diskuteres af et bestyrelsesmedlem og pågældende kontaktperson, inden referat 
udsendes. 

Evt. punkter fra et udvalg skal afklares sammen med indkaldelse til næstkommende bestyrelsesmøde, således at 
udvalget kan have en repræsentant med til mødet. 

I tilfælde af emner til større projekter bliver diskuteret på et bestyrelsesmøde tages emnet op igen på 
næstkommende bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalget eller repræsentant(er) for udvalget. 

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde for uddybning. 

5. Arrangementer 

Fjordens Dag søndag 11. september (kl. 13:30-14:00):  

- primært centreret omkring Mariager og Hobro; telt med stand-mulighed for klub standere bliver sat op ved 
kranen på Mariager havn. 

- Der er derfor mulighed for at udstille en kajak med fuldt udstyr i teltet (Anette og  Poul-Erik er indstillet på 
deltagelse, men det vil være formålstjenligt med flere). 

- Poul-Erik spørger Jan, om han kunne være interesseret i at medvirke med hans virksomhed sammen med os. 

- Kan vi forvente medlemmer (4 – 6), der vil/kan vise de nødvendige elementer til en prøve? Forespørgsel via 
forum med efterfølgende direkte kontakt de mere aktive. Poul-Erik kontakter Jan for evt. forespørgsel til 
kursus-deltagerne fra sidste kursus. 

- Det lader til at vi kan stille hold; vi afventer tilbagemeldinger, inden Poul-Erik melder ud til komiteen. 



Fødselsdag lørdag den 17. september: 

- Den 1. lørdag i september falder sammen med Æbelø-turen, derfor skubbes arrangementet til lørdag den 17. 
september med den sædvanlige dagsorden: kort fælles rotur – måske med lidt udfordringer – og 
efterfølgende grill party. 

- Navngivning af den nye kajak fra Rytmus 

- Anette lægger på forum 

Helgenæs turen lørdag den 8. oktober (forslag): 

- Anette spørger Jan om han traditionen tro vil stå for turen, herunder om dagen er passende for Jan. 

- Evt. DGI hjælpeinstruktør kursus i Mellerup den 2. oktober. Torben spørger Jørgen om dato for at afklare evt. 
konflikt og generelt om oplysninger om arrangementet. 

6. Nyt fra web-udvalg 

- Hjemmeside skal opdateres med ændret bestyrelsessammensætning og kontaktadresse skal ændres, da 
Anette er på vandretur i den kommende periode. 

7. Nyt fra uddannelsesudvalg 

- Generelt bliver der strammet op på beståelseskriterierne ved frironingsprøven ud fra vores holdning om, at 
sikkerhed går frem for alt, så der kan ikke dispenseres for eller ses igennem fingre med sikkerhedsrelaterede 
kundskaber. 

8. Nyt fra material udvalget 

- Opmærkning af køjepladser for klubkajakker efterlyses. Anette kontakter Jan for forslag til placering og 
mærkning, og Klaus for det praktiske arbejde. Bestyrelsen har noteres sig Jan’s eksempel med en lamineret 
A4 side med informationer om kajak og ejer, der er hængt op i et par snore, og som ser ud til at virke. 

- Ikke mindst afmærkning af køjer til klubkajakkerne vurderes som vigtig, således at brugerne altid ved, hvor 
den reserverede kajak ligger. 

- Anette undersøger priser for reklame-vimpel (surfer-typen) og reklame-T-shirts med navn og logo. Torben 
spørger Sparekassen Kronjylland om evt. sponsorstøtte til formålet sammen med drøftelser om fornyelse af 
sponsoraftalen. 

9. Efterårets nyhedsbrev 

- Nyhedsbrevet for juni (aftalt redaktør: Klaus Hymøller) er desværre ikke blevet til noget, så det blev derfor 
omdøbt til efterårets nyhedsbrev (1. oktober). Anette informerer Klaus, om at han har fået en ekstra frist. 

10. Forslag til kajakovernatningspladser langs Mariager Fjord 

- Forespørgslen fra Henning Reichstein vedr. overnatningssteder i Mariager Fjord blev diskuteret:. Anette 
sender flg. forslag til Henning: Als Odde, Paradiset, Katbjerg Odde, Silleborg Hage, Ajstrup Bugt, Havnø 
Mølle, Langodden 

11. Dato for næste møde 

Tirsdag 27.9. kl. 19:00 i den blå container. Klaus indkalder under Anette’s fravær. 

Væsentligt punkt på næste møde er vinterens arrangementer; Torben sender en direkte mail til alle medlemmer for 
gode ideer en uge før mødet. 

12. Evt. 

Intet. 

For referatet / Erik  


