Referat - bestyrelsesmøde den 10.5.2017.
Deltagere: Torben Hymøller, Michela Demant, Torben Holmgren, Søren Esmarch, Per Larsen,
Claus Holm, Brian Sørensen og Malene Nielsen (referent).
Fraværende: Finn Birkely



























Kort opsamling på standerhejsning. Hvordan gik det - og er der noget særligt som vi skal
være opmærksomme på til næste år: Godt med mange deltagere. Ros for tilrettelæggelsen i
forhold til tovholdere på de enkelte opgaver.
Status på bådreparation: nr. 4 og 6 skal have reparation. Vi vil fremadrettet indkøbe kajakker
der er lidt mere vedligeholdelsesvenlige. Søren kigger efter nye wire. Skader skal meldes via
rokort.
Kort status på førstehjælpskursus: Godt kursus. Malene kontakter Klaus om manglende
kursusbevis. Satser på fremadrettet at gøre det en gang om året med ønske om lidt mere
vandrelateret indhold.
Torsdagsroning. Kort/lang tur: Deltagelse halter pt lidt. Fortsat fokus på at vi på skift tager
bagtroppen i bestyrelsen. Vi begynder igen at skrive ud på forhånd (lige som sidste år). Det
viste sig at have en positiv effekt på deltagelse.
Planer for kloakering. Brev fra Jeppesen: Vi gør ikke yderligere end at rykke til
september/oktober. Malene holder øje med dato og kontakter Michela og Torben Holmgren
på det tidspunkt i forhold til kontakt til kommunen.
Opsamling fra åbent hus: det var positivt at mange nuværende medlemmer mødte op trods
det dårlige vejr. Men der var få nye til en prøvetur. Vær næste år opmærksom på tidligere
markedsføring. Herunder vil det også være godt med at dato for et datosat åbent
frironingskursus, så nye medlemmer på åbent hus dagen faktisk kan tilmelde sig.
Godkendelse af regelsæt for udlejning af klubhus. Bilag eftersendt: Udkast er godkendt med
lille tilretning.
Status på brug af rokort? Er vi på rette vej?: App'en duer ikke men ellers fungerer rokort
fint. Torben Holmgren kontakter leverandør med henblik på enkelte forbedringer.
Status på arrangementer:
Besøg fra andre klubber: Sidst i august. Malene kontakter Klaus og Anette med henblik på
medarrangement.
Torben Hymøller vender tilbage vedr. klubtur. Forventeligt med afvikling i start september.
Per vender tilbage i forhold til tur i juni mellem Hobro roklub og Mariager kajakklub.
Malene indkalder til møde med instruktører (efter sommerferien). Torben Holmgren
kontakter Klaus for et muligt ekstra frironingskursus.
Foredrag om turplanlægning. Michela kontakter DGI for forslag til foredragsholder.
Status på grus/sten. Per bestiller sten og planlægger nedlægning af stenene.
Evt.:
Per: Der mangler køkkenrulleholder og køkkenruller samt 20-30 m kabel 220 volt samt rive
og hakke. Malene sørger for indkøb.
Brian: Sørger for stige. Har fundet løsning for en vejrstation. Download app Weather
Underground. Brian indkøber vejrstation. Dog ikke kamera. Skriver efterfølgende på
Facebook med info om dette til alle medlemmer.
Torben Holmgren: Bestiller renovation. Fortsat problem med låsning af dør til kajakhal.
Torben Hymøller kigger på det.






Klubbens forsikringer er pt hos Tryg. Det er dyrt. Claus undersøger alternative muligheder
for forsikring af klubhus og hal for brand , storm, sanitet, rør, råd og svamp o. lign.
Markedsføring vedrørende bro. Torben Holmgren kontakter Anette. Tak for flagstang ved
næstkommende anledning.
Malene: Vi får forventeligt ikke flere midler fra ELRO.
Michela: samler op i forhold til streamer til dør og dørstopper på klubhus.

Næste bestyrelsesmøde den 16.8.2017

