
Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 22. september  2009 

Deltagere: Klaus, Torben, Jan, Tommy, Anette, Leif, Erik 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

godkendt 

2. Klubarrangementer 

- Løvfaldstur omkring Helgenæs 26. september 

o Alt er planlagt 

- Kajakfilms aften:  

o Tid: torsdag 5. november kl. 19-22 + torsdag den 21. Januar 2010 kl. 19-22 

o Indhold/oplægsholder: undervisningsfilm og underholdningsfilm 

o Tovholder: Jan (Tommy skaffer projektor) 

- Lillejuleaftens tur  

o Tid: Onsdag 23. december kl. 13-? 

o Indhold: kort rotur, Glögg (Erik), æbleskiver (Anette) 

o Tovholder: Anette 

- Nytårskur: 

o Tid: søndag 3. januar kl. 13-? 

o Indhold: kort rotur, champagne 

o Tovholder: Tommy 

- Klubaften med gode råd og snak om længere ture med overnatning (turplanlægning og pakning for 

begyndere, skærgårdsroning) 

o Tid: torsdag 11. februar 2010 kl. 19-22 

o Indhold/oplægsholdere: Jens Jensen, Allan, andre ? 

o tovholder: Leif 

- Generalforsamling: 

o Tid: torsdag den 25. Februar kl. 19- ? 

3. Uddannelsesudvalg 



- Svømmehal er planlagt for sæsonen frem til maj; sidste tid er reserveret til frironingshold 

o Datoer: 21. November, 12. December, 16. Januar, 13. Februar, 13. Marts, 17. April, 1. Maj 

o For at sikre at mulighederne for svømmehalstider fordeles blandt alle interesserede, åbnes 

der kun for tilmelding til en enkelt svømmehalstræning ad gangen. 

Endvidere har den enkelte instruktør ret til at sammensætte deltagere per træning for at 

give en tilstræbt bredde i tilbuddet. 

- Ændring af sikkerhedsbestemmelser:  

o Ror du ud fra klubben alene eller med andre, eller deltager du på fælles ture, skal du bære 

svømmevest. I andre tilfælde bør du også gøre det. 

o Som en sikkerhedsforanstaltning, når man er flere på tur, anbefaler klubben at man ror 2 

og 2 ved siden af hinanden, så man hurtigt kan komme sin makker til hjælp, hvis en 

nødsituation skulle opstå. 

o Leif tilretter betingelserne 

4. Web udvalg 

- Hjemmesiden fungerer stort set tilfredsstillende, nuværende  program bibeholdes, men opdateres 

for optimeret sikkerhed (Tommy) 

5. Materialeudvalg 

- Lægterne flyttes en smule ned i klubcontaineren for at gøre det lettere at få kajakkerne ind på de 

øverste hylder (Jan, Lars). 

6. Kajak-materiel udvalg 

- Der er indtil videre ikke nogle medlemmer, der har udnyttet muligheden for at benytte 

klubkajakkerne udenfor fjorden. Forsøgsperioden fortsættes derfor.  

- Som opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde har Torben fundet to forskelige to-er kajakker, der er 

korte, og derfor kan være containeren, og som samtidig er væsentlig bedre at sidde i end vores 

nuværende. Evt. køb tages op på næste møde. 

7. Dato for næste møde 

- Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til tirsdag 17. november 2009 kl. 19:30 

8. Evt. 

- Værdidebat om foreningen: 

o Vi er p.t. klart en forening i modsætning til et netværk 

� vores uddannelser er udpræget foreningstiltag og et meget stort aktiv for klubben 

� Værdigrundlag for sikker roning og fornuftig adfærd omkring kajaklivet diskuteres, 

besluttes og føres ud i livet 



� Klubkajakker til rådighed 

� Mange aktiviteter og flere ro-aktive set i relation til f.eks. sidste år 

� Nogle af aktiviteterne trækker ikke mange deltagere, mens andre trækker mange 

o Relativt få medlemmer deltager som initiativtagere til aktiviteter 

o Nogle betragter foreningen/bestyrelsen som et serviceorgan 

o Det er bestyrelsens klare holdning, at vi gerne vil have en forening, hvor medlemmerne selv 

tager initiativer efter ønsker og behov samt tager del i aktiviteterne som bestyrelsen støtter 

op omkring ved at udgive nyhedsmail og ellers igangsætter aktiviteter. 

o Klub for bredden – yngre/ældre, aktive/mindre aktive . Vi accepterer derfor flere forskellige 

indgangsvinkler på kajak-livet og foreningen. 

- Nyhedsmail 4 gange om året med f.eks.  

o en eller flere turberetninger siden sidst 

o skabelon for genkendelighed 

o opgaven skal gå på skift imellem bestyrelsesmedlemmerne 

o næste mail skal ud efter løvfaldsturen (Tommy) 

o primo april / før sommerferien / primo oktober / december (månederne 4 /7/10/12) 

- fødselsdagen bibeholdes. 

 

 

For referatet: Erik  


