Referat af bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub den 21.4.2014
Deltagere: Torben Hymøller, Anette Olesen, Torben Holmgren, Malene Nielsen
Afbud; Klaus Hymøller, Claus Holm Nielsen.
1. Malene Nielsen er referent.
2. Jan Nielsen og Torben Holmgren er ved at undersøge hvordan Facebook
kan fungere via kajakklubbens hjemmeside. Facebook fungerer nu som en
lukket gruppe på hjemmesiden. Kun administrator har adgang til at tilføje deltagere i gruppen. Jan Nielsen og Torben Holmgren arbejder videre på at få
det til at fungere optimalt. Ellers intet nyt siden sidst.
3. Webudvalg: Se ovenfor. Hjemmesiden er opdateret med navne på den nye
bestyrelse. Der bør fremadrettet være et fokus på en opdatering af beskrivelsen af klubbens historie.
4. Materieludvalg. Torben Holmgren har modtaget en rigtig positiv mail fra Jan
Nielsen vedrørende mulighed for at klubben kan gøre brug af hans trailer.
”Om vinteren (november til og med marts/april) står traileren hos Torben indtil
klubhuset er bygget. I den periode kan klubben frit råde over traileren til
svømmehal. Resten af tiden har jeg traileren herhjemme og skal klubben så
på en tur hvor jeg ikke deltager kan I jo låne den, og jeg kan tage den med
over onsdag eller torsdag når jeg skal ro alligevel. Dette koster så ikke noget
for klubben, udover at I selv køber remme til fastspænding. Og selvfølgelig
hvis der trædes en lygte i stykker eller stikket bliver rykket i stykker, så dækker klubben udgiften til nye reservedele.” Dette tager vi imod 
5. Uddannelsesudvalget. Klaus Hymøller efterspørger nye instruktører. Bestyrelsen tager kontakt til medlemmer mhp at finde 2-3 personer, der kan tage
uddannelsen som instruktør og efterfølgende fungere som sådan i klubben.
Det påtænkes, at disse endvidere kan fungere som hjælpeinstruktører ved
det kommende kursus i juni.
6. Fundraising/byggeri. Der har været afholdt møde med et par fundraisere.
Torben Holmgran og Anette Olesen har lavet en projektbeskrivelse, så vi selv
kan fundraise. De har lagt en strategi for søgningen. Anette tager på et-dags
fundraisingkursus. På fredag er der planlagt et møde med teknik og miljø i
Mariagerfjord Kommune mhp afklaring af, hvad der faktisk kan lade sig gøre
omkring byggeriet af et nyt klubhus. Herefter har arkitekten en tydeligere
ramme for, hvordan han kan arbejde videre med at konkretisere projektet..
Den nuværende version af skitsen til byggeriet gennemgås. Torben Holmgren og Anette Olesen fortsætter arbejdet.
7. Medlemsfastholdelse. Facebook viser sig allerede nu at være god mhp muligheden for at få flere deltagere til spontant planlagte ture. Det undersøges
om klubben aktivt kan invitere medlemmerne til gruppen. Torsdagsroningen
skal også på Facebook.
Der vil fremadrettet være en opmærksom på at understrege fællesskabet på
turerne; at vi alle kan være med; en turleder forrest/bagest, en tur kun for nye
o.lign. ved de større ture (herunder dem ud af fjorden). Understregning af det
sociale element. Geo-cashing kunne også være en ide.
Der bør være et forsøg på at få flere medlemmer til at arrangere en tur til
det/der de gerne vil.

Om vinteren kan der fx være et fokus på fremvisning af kajakfilm. Der kunne
evt også holdes et foredrag om vinterbeklædning/pakning af kajak o.lign.
Endvidere bør det overvejes at udarbejde en kompetenceliste, så der er mulighed for mere fokuseret henvendelse til medlemmer, når der er brug for
hjælp.
Emnet er til fortsat diskussion.
8. Planlægning af standerhejsning. Standerhejsning finder sted den 27.4.2014.
kl 10. Bestyrelsen tager rengøringsredskaber/og midler med, men medlemmerne opfordres via hjemmesiden ligeledes til det. Anette sender opfordring
på forum til at medlemmerne deltager i rengøringen. Malene sørger for rundstykker med tilbehør/paptallerkener. Torben Holmgren sørger for indkøb af
pølser og brød. Anette afklarer med Klaus Hymøller om han har mulighed for
at holde tale i forbindelse med standerhejsningen.
Arrangement ved Saltcenteret finder sted den 2.5.2014. Opvisning i tidsrummet 16-18. Broen indvies kl 16. Anette Olesen, Torben Holmgren og forventeligt Klaus Hymøller. Et par medlemmer yderligere spørges direkte i forhold
til deres aktive deltagelse. Der er afsejling fra klubben ca. kl 16:15, og vi sejler i fællesskab hen til saltcenteret (så vi er der ca. kl 16:30). Vi forventer opvisning af ca. 20-30 minutters varighed. Program for arrangementet sættes
på facebook og forum.
Åbent Hus finder sted 24.5.2014. Bestyrelsen henvender sig til en række
medlemmer mhp sikring af deres deltagelse i arrangementet. Torben Holmgren afklarer med Mette mhp program, markedsføring, banner og foldere.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde: 3.juni 2014 hos Malene.
10. Intet til eventuelt.
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