Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 13. Januar 2010
Deltagere: Klaus, Torben, Jan, Tommy, Anette, Leif, Lars, Per, Erik
1. Godkendelse af referat fra sidst
godkendt
2. Klubarrangementer
-

-

-

Sverigestur (13-16.5):
o

Planlægningsgruppen præsenterede deres planer. Campingplads er fastlagt. Vind og vejr bestemmer
den faktiske tur; muligheder for at danne forskellige grupper.

o

Grundet dyre billeter for trailer er det bestemt, at man hver for sig planlægger samkørsel og
bestilling af billeter til færgen samt transport af kajakker.

o

Turen er planlagt med udgangspunkt i ’langsom færgen’

o

Oplæg bliver lagt på forum samt pr. mail til alle

Filmaften den 21.1, hvis der ellers kommer tilstrækkelig tilmeldinger.
o

Pr. d.d. er der ingen, men der kom hurtigt et par stykker under bestyrelsesmødet.

o

Anette og Per sørger for at der kommer varme i Østergade inden filmaftenen.

Turplanlægning og pakning 11.2
o

Allan har lovet at stille op

3. Uddannelsesudvalg
-

Torben tilmelder Klaus og Mette til instruktørkursus i løbet af foråret (første gennemløb).

-

Jan overvejer at tilmelde sig EPP4 i Esbjerg

4. Web udvalg
-

Nye billeder er lagt ind skiftende på forsiden. Gerne flere billeder for afvekslingens skyld.

-

Medlemslisten er også revideret fornyligt.

-

Tommy opdaterer vores Web-program med sidste nye revision af sikkerhedsmæssige hensyn.

5. Materialeudvalg
-

Nogle af containerdørene er frosset, men med tilpas vold kan de godt åbnes. Problemet er nok heller ikke
særlig stort for tiden, da ro-aktiviteten er noget begrænseyt af isen på fjorden.

-

Der skal rettes en henvendelse til kommunen for at sætte mere fokus på vores pladskrav, og problemerne
med nuværende placering og arrangement af containere.
Klubben er indstillet på en investering i mere faste lokaliteter og vil gerne i samarbejde med kommunen for
at sikre samstemthed med kommunens fremtidige planer omkring havneområdet.
Vi føler det er en opgave for den nye bestyrelse for at sikre kontinuitet, men vil dog gerne starte med et brev
til kommunen.
Torben, Klaus og Tommy sætter et brev sammen mødes før filmaftenen starter.

6. Kajak-materiel udvalg
-

Toer kajak og pagaj ønskes og blev besluttet . Anette sender en ansøgning om støtte til Rytmus med en god
begrundelse i støtte til sociale aktiviter og start af bekendskab til kajak-livet og klubben.

-

Kajakgården har indtil for nylig haft tilbud på en Sea Kayak Point 65 til 13.000 kr. hvilke er en yderst velegnet
kajak til mange forskellige formål.
Jan undersøger om det stadig er aktuelt eller finder noget andet indenfor budgettet til 17.000 kr.
Skal gerne være anskaffet inden standerhejsningen.

-

Anette sætter den gamle toer kajak i Den Blå Avis med billeder med en pris som udgangspunkt på 3.500 kr.

7. Budget
-

Torben uddelte årsregnskab 2009. Der er en fornuftig kassebeholdning på 18.000 kr samt afsætning af
30.000 kr til byggeri på en opsparing.

-

Torben uddelte også forslag til budget 2010. Af større punkter blev afsætning af midler til en ny container og
en ny kajak samt ekstra opsparing til byggeri foreslået og godkendt som udgangspunkt til generalforsamling.

-

Det blev aftalt, at vi ikke længere optager passive medlemmer, men de nuværende passive naturligvis kan
bibeholde deres status.

8. Generalforsamling
-

Fastlagt til den 25.2

-

Følgende fra den nuværende bestyrelse er på valg: Jan, Anette, Tommy, Leif. Alle undtagen Tommy
accepterer genvalg.

-

Der er ikke p.t. nogle gode bud på nye bestyrelsesmedlemmer, men det vil jo være meget godt med nyt blod
i bestyrelsen, så det enkelte bestyrelsesmedlem tænker på emner samt tager kontakt til evt. kandidater.

-

Torben laver opslag til hjemmesiden (Jan sætter opslaget ind) samt sender mail ud for lovlig varsel til
generalforsamlingen. Samtidig opfordrer han evt. interesserede i en bestyrelsespost til at melde sig.

-

Tommy efterlyste input til beretningen fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

-

Andet: Leif kontakter Kirsten vedr. fortæring, Tommy laver billedpræsentation om 2009, Erik accepterer
dirigent-rollen

9. Date for næste møde
-

Næste bestyrelsesmøde er generalforsamling med efterfølgende konstituerende møde

10. Evt.
-

Tommy må melde afbud for ansvaret for svømmehalstræning i januar, men vil til gengæld gerne tage april
seance.

For referatet: Erik

