Referat af bestyrelsesmødet i Mariager Kajakklub, torsdag den 27. marts 2014
Deltagere: Anette Olesen (AO), Torben Hymøller (THY), Torben Holmgren (THO) og Klaus
Hymøller (KH), fraværende Malene Nielsen (MN) og Claus Holm (CH)
Valg af referent:
THO blev valgt.
Opfølgning på seneste møde:
Vi opfordrer til at formanden bliver aflastet så meget som muligt at os andre, så tidsforbruget ikke
bliver for stort i forhold til den arbejdsindsats den øvrige bestyrelse leverer.
Nyt fra webudvalg: (facebook – muligheder – fordele – ulemper)
THO har oprettet en gruppe for Mariager Kajakklub på facebook, den er indtil videre skjult indtil vi
har fået testet systemerne af mod vores hjemmeside.
Fordele og muligheder er, at det ser godt ud, det fremmer det sociale, det er nemt, det er nemt at
lægge billeder op og det vil føre til at flere ser de arrangementer og ture som bliver slået op.
Ulemper er at det kan skade vores hjemmeside hvis for meget aktivitet flyttes fra den.
Jan arbejder på at få integration op at køre, så newsfeed fra facebook kan ses på vores hjemmeside,
som vi stadig ønsker skal være omdrejningspunkt for klubben.
Gruppen skal være sat op så kun medlemmer kan skrive i den men alle kan se gruppen.
Siden kan få sit eget liv med billeder, men billeder fra arrangementer og klubture vil vi arbejde for
stadig bliver lagt på vores hjemmeside. Leif og KH kan gøre det. AO spørger Leif om han vil være
tovholder for billederne.
Arrangementer skal stadig slås op på vores hjemmeside og det er også her en større beskrivelse vil
fremgå, På Facebook henviser vi til at yderligere informationer fremgår af vores forum hvor også
tilmelding foregår.
THO spørger Jan om koderne til vores hjemmeside, så vi har dem liggende to steder.
Nyt fra materieludvalg:
Pt ingen mangler eller ønsker.
Vi laver en forårsrengøring i containere og klubhus inden standerhejsning. THO tager dette med i
nyhedsbrevet.
THO opfordrer ligeledes i nyhedsbrevet til at klubkajakker holdes bedre.
Vi har besluttet at købe en kajaktrailer som kan placeres i Mariager. THO spørger Jan om hans er til
salg mod en låneret.
Nyt fra uddannelsesudvalg:
Dato for næste frironing er fastsat under hensyntagen til åbent hus med sejlklubben og de helligdage
som er lige efter. Datoen bliver den 17-18 juni. KH spørger instruktører og frivillige.
Nyt fra nedsatte udvalg: (fundraising og byggeri)

AO og THO har haft møde med de 2 professionelle fundraisere. Vi har valgt at arbejde videre med
Lotte, da hun kan starte med det samme. THO undersøger lige et par ting og tager kontakt. Lotte
skal have kr. 12.500 for at starte projektet op og 15% af resten, dette beløb lægger hun oven i de
ansøgninger hun laver.
Vi kan få hjælp af Ellen efter sommerferien hvis vi ønsker det.
KH, AO og THO har haft møde med arkitekt Leif Høgh i Mariager som har set på vores projekt.
Han har skitseret nogle spændende løsninger som tager udgangspunkt i den bygning vi selv har
arbejdet med. Han har tegnet nogle skitser og arbejder på at integrere huset i det byggefelt vi kan få
tildelt og bringe det i overensstemmelse med lokalplanen.
Vi arbejder videre med Leif Høgh i processen med at få byggesagen igennem kommunen, ligesom
han tegner de skitser vi skal bruge og tegner det endelige hus. AO, THO og Leif Høgh tager et
møde med kommunen den 10. april AO arrangerer.
Drøftelse af medlemsfastholdelse: (ture sociale arrangementer)
Jan har slået flere ture op, det er super godt. THO informerer i nyhedsbrevet omkring tryghed ved at
være på ture med en erfaren instruktør og det fællesskab det giver.
6/4 er sidste svømmehalstræning, KH søger instruktør eller anden tovholder da han opholder sig på
middelhavet.
27/4 holder vi standerhejsning. Vi starter med rundstykker og morgenkaffe kl. 10.00. Herefter
rengøring og klargøring af containere, kajakker og udstyr. Kl. 12.00 til 13.00 tager vi en tur på
vandet og kl. 13.00 er der fælles bålmad. THO spørger Helle Fuglsang om hjælp THO slår
arrangementet op i forum.
Den 1/5 starter torsdagsroning op kl. 19.00. Vi prøver igen med kort og lang tur samt en
kageordning til efter turen. AO tager den første korte tur, THO tager den første lange tur og THY
sørger for kage. Den som har haft tjansen udpeger en som står for den følgende torsdag.
Den 2/5 er der ”opvisning” ved saltcentret som indvier deres nye bro, hvor vi og andre i småbåde
får adgang til cafeen fra vandsiden. Vi stiller med et lille hold – THO efterlyser i nyhedsbrev og vi
prikker medlemmer som vi kunne tænke ville være med.
Dato for næste møde:
Aftalt til den 21/4 kl. 19.00, THO spørger MN om det skal være hos hende.
Eventuelt:
Intet

