
 

 
 

 

Nyhedsbrev april 2015 

 
Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december.  
Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve.  
Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben Holmgren  

 
Siden sidst (januar 2015): 

 
Lørdagsroning 
Vi har haft godt gang i lørdagsroningerne vinteren igennem. Bortset fra enkelte dage med is på fjorden, har 
vi været en lille (læs 5-12) flok som har været ude uanset vejret. Det har været enormt hyggeligt og til tider 
også udfordrende. Flere gange har vi måttet tage korte ture på grund af kraftig vind, men vi har altid hygget 
os og stemningen i klubhuset bagefter er god uanset om turen har været kort eller lang. 

Specielt den dag hvor Søren Esmarch havde egne avlede chilier med, står printet i min hukommelse. Det var 
en udfordring som vi ikke kunne finde magen til på vandet selvom vi har været ude i alt slags vejr... 

Det er blevet til mange dejlige rotimer og efterfølgende hygge i containeren vinteren over. ALLE er 
velkommen der er plads til både de hurtige og dem der vil hygge og snakke. 

Svømmehalstræning 

Vi har afviklet alle vores svømmehalstræninger med stor succes igen i år. Samtlige hold er på kort tid 

blevet fuld booket, og rigtigt mange har være i klorvandet og fået hygget, trænet og leget. Det skal 

prøves, både øvede og uerfarne kan få noget ud af sådan en dag.  

Klatrevæg 
Da Søren Rasmussen tilbød os en tur på klatrevæg i Viborg varede det ikke længe før en lille flok havde 
meldt sig til. Det blev en fantastisk dag hvor vi alle blev tilpas udfordret, og hvor vi også fik lov til at nyde 
synet af erfarne klatrere, som uden problemer kunne tage hele turen op. (og det var højt...) 
Vi håber Søren igen inviterer, for det var en helt fantastisk dag. Jeg kan kun anbefale flere at deltage i 
arrangementerne, jo flere der kommer jo flere får lyst til at lave arrangementer for og med os. 

Generalforsamling  
Vi har afholdt vores generalforsamling, denne gang på Orkideen i Dania, som Klaus Hymøller så venligt 
åbnede for os. Igen i år var der mange fremmødte, og aftenen forløb i god stemning. Bestyrelsen blev 
genvalgt, og vi har efterfølgende konstitueret os som følger: 
Klaus Hymøller - formand 
Claus Holm - næstformand 
Torben Holmgren - kasserer 
Malene Nielsen - referent 
Torben Hymøller - hårdtarbejdende i byggeudvalget 
Anette Olesen - hårdtarbejdende i fundraisingudvalget 



Vi har i bestyrelsen besluttet, at den samlede bestyrelse udgør byggeudvalget. Når vi kommer tættere på 
byggestart får vi sikkert brug for flere kræfter, og dem vil vi efter behov opsøge eller efterlyse. 

Vinterbadning 
Vi har længe i klubben taget tilløb til en vinterbadetur. Så da Helle Fuglsang og Helårsbaderne Søens Folk 
inviterede os til Store Øksø for at prøve kræfter med den kolde sø, var vi overraskende mange dristige som 
fik os en oplevelse for livet. I saunaen blev der hurtigt enighed om at det ikke var så slemt som forventet, og 
måske med tiden vil flere af os, som tog udfordringen op, dyppe os i fjorden når den igen bliver kold og vi 
forhåbentligt har et dejligt varmt klubhus. 

Ros til turarrangører og hjælpere til frivillige arrangementer 
DET KAN IKKE SIGES FOR TIT, det er de frivillige som laver arrangementer og de som møder op der får 
klubben til at fungere. Derfor glæder det mig at der stadig er mange som gør en stor indsats for at få vores 
klub til at fungere. Det er vigtigt at vi forbliver en klub for medlemmerne og hvor så mange som muligt kan 
føle sig hjemme.  
Der er stadig flere som ligger deres ture op som åbne arrangementer hvilket er fantastisk, benyt dig at det så 
tit som muligt, for jo flere vi er afsted sammen jo flere ture bliver der arrangeret. 
Jeg synes det er vigtigt at vi benytter mange forskellige muligheder for at fremme kajakroning og vores klub, 
så det er vigtigt at vi stadig er mange som kommer og støtter op om de frivillige arrangementer så vi kan 
blive flere aktive. 

Fremadrettet: 

Standerhejsning (18. april kl. 10.00) 
Det er ved at være lige op over, se i forum eller på Facebook, og selvfølgelig ses vi denne dag.  

Fællesroning om torsdagen (vi er på vandet kl. 18.45 fra den 23. april)  
Det er forår igen, og efter standerhejsningen starter vi fællesroning op om torsdagen. Hvis der er nogen som 
gerne vil fortsætte lørdagsroning, har vi jo Facebook hvor alle er velkommen til at slå ture op.  

Frironing  (13-14 juni) 
Er du ny i klubben eller er du bare ikke blevet friroet endnu, så kig få Facebook eller i forum og meld dig til. 
Det er først til mølle, så det er med at komme til tasterne... :) 

Åbent hus (30 maj kl. 10.00 - 15.00) 
Vi holder hvert år et åbent hus hvor interesserede kan komme og prøve en kajaktur. Se arrangementet på 
Facebook eller i forum og mød endelig op. Du kan give en hånd med på vandet eller på land, og hvis du 
bare har lyst til at komme og snakke med os andre eller de nye så er du også velkommen.  

Bestyrelsens hjørne: 

Byggeri  
Vi arbejder fortsat med fundraising, men har også fundet det nødvendigt sideløbende at få tilbud hjem og 
påbegynde et samarbejde med kommunen. Vi kommer ikke i mål med så mange penge at vi blot kan bestille 
håndværkere og få et nøglefærdigt hus, men vi kommer til at bygge til efteråret. Den endelige økonomi 
forventer vi afklaret sidst i april måned, og den kommer til at bestemme hvor gode forhold vi kan få. Så snart 
vi har mere på plads melder vi ud, enten i nyhedsbrev eller mail. 

Facebook 
Find os på Facebook og blive medlem af gruppen, vi er allerede mange som får informationer om spontane 
ture og ser på gode billeder og turbeskrivelser her.  

Aktive medlemmer  
Hvis du føler at du får roet for lidt, og har nogen tanker om hvad der kunne få dig mere på vandet, så vil vi 



gerne høre fra dig. Vi arbejder i bestyrelsen på at få nye medlemmer, men i særdeleshed på at holde på de 
medlemmer vi er. Vi har selv ideer og forslag men vil også gerne have indput, specielt fra dig som ikke rigtigt 
kommer på vandet og måske er ved at miste interessen - hvad kan vi gøre for dig?  

1. juli: Næste Nyhedsbrev  

 
Afsluttende 

Husk: Test dine redninger og sørg for, at udstyret er i orden og passer til vejrudsigten.  

Spørgsmål kan altid rettes til klubbens bestyrelse.  

 
Fortsat god rosæson.  

 
 
 
 
Sponsor for Mariager Kajak Klub:  

 

Rimelig stor. Rimelig rar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


