Referat. Bestyrelsesmøde den 23.9.2014.
Deltagere: Torben Hymøller, Torben holmgren, Anette Olesen og Malene Nielsen (ref).

1. Referat: Malene Nielsen

2. Opfølgning fra sidste møde
Allerede nu er ca. halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på Facebook. Til de resterende har
Torben Holmgren sendt en personlig mail (invitation). Det har betydet at yderligere 10 medlemmer
har tilmeldt sig facebookgruppen. Tilbage er der ca. 40 medlemmer som ikke er repræsenteret på
Facebook.
Der vil stadig være de samme infos på den ordinære hjemmeside.
Anette har efterlyst noget om klubbens historie på hjemmesiden, men der er pt intet nyt.
Evaluering af frironingskurser: Torben Holmgren har udarbejdet et elektronisk spørgeskema, som
han også kan samle op på elektronisk. Der er udsendt 9 skemaer og der er 6 som har svaret.
Fundraising og byggeri: der er ikke noget nyt.

3. Nyt fra webudvalg
Se ovenfor.
Jan Nielsen har lavt et par gode overordnede informationer på hjemmesidens forside.

4. Nyt fra materieludvalg
Intet nyt.
Vi henstiller medlemmer som anvender klubbens kajakker til at være påpasselige, når de trækker
ror op og ned via "wirehåndtag".

5. Nyt fra uddannelsesudvalg
Jfr. evaluering af frironingskursus. Der er rigtig positive tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne
uddybes ved kommende møde i bestyrelsen.

6. Nyt fra nedsatte udvalg (fundraising - byggeri)
Der er ingen nyheder.
Torben holmgren har søgt et par mindre puljer. Torben tager ligeledes fortsat løbende kontakt til
Lokale og Anlægsfonden.
LAK: der etableres en bestyrelse og der var kampvalg. Dog ingen deltagere fra Mariager. Der er
afholdt et første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen arbejder uden økonomisk grundlag. Det er pt ikke
klart hvordan gruppen går videre. Såfremt der kommer penge, så kommer der forventeligt en
ansøgningsrunde i foråret 2015.

7. Drøftelse af medlemsfastholdelse
Bestyrelsen anser klubbens Facebook som en stor fordel.
Bestyrelsen udarbejder 3-5 "roregler" for skal tiltænkes at være gældende for roture i grupper og
enkelte generelle regler.
Bestyrelsen mener fortsat at der skal være plads til spontane ture. Medlemmer opfordres til at lægge
ture på nettet og Facebook.
Der har været mange ture udbudt og der har været god tilslutning. Ture skal udbydes på Facebook
og hjemmesiden.
I foråret bliver kalenderen på hjemmesiden opdateret.

8. Henvendelse fra efterskolen i Mariager omkring og ungdomshold
Malene har forsøgt, men uden held, at kontakte Nicki fra efterskolen for at høre mere om hvad han
ønsker for samarbejde. Forsøger at kontakte ham igen.

9. Planlægning af aktiviteter
Malene kontakter kajakfreak mhp at arrangere et besøg omkring udstyr og (vinter)grej sidst i
oktober.
Stumpemarked planlægges sammen med generalforsamling.
Klaus og Torben Hymøller kontakter Randi og Arne mhp organisering af tider til svømmehal i
januar, februar, marts og april 2015.

Torben publicerer stedspecifikke ture snarest på Facebook, mhp at afveje mulig tilslutning til
turene.
Anette undersøger interessen for et førstehjælpskursus. Hvis der er interesse, kontaktes diverse
mulige udbydere.

10. Dato for næste møde
21. oktober 2014 kl. 19 hos Malene.

11. Eventuelt.
Intet.

