
Referat af bestyrelsesmødet d. 12. November 2013 for Mariager Kajakklub 

 

Mødedeltagere:  

Torben Holmgren (TH) 

Klaus Hymøller (KH) 

Claus Holm (CH) 

Mette Kristensen (MK) 

 

Afbud: 

Jan Nielsen (JN) Lars Danielsen (LD) Torben Degn (TD) 

 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt uden kommentar. 

 

2. Byggeri - hvornår og hvordan. 

Vi skal til at planlægge, da det er en meget lang proces, både med at søge fonde o.s.v. 

Planlægge et møde med resten af medlemmerne, for at få at vide deres krav/ider. 

Der er mange spørgsmål der skal afklares, som kan diskuteres på dette møde. 

Møde indkaldes til d. 3 december kl. 19,00 i Spejerhytten, der skal tilmelding. 

Klaus spørger vedr. Spejerhytten+ kommunen 

Torben laver udkast til mail. + tager kontakt til Jan vedr. tegninger på klubben. 

Kan godt bruge nogle frivillige hænder til projekt styring, fundraising o.s.v. kan være de kan findes 

d. 3 december. 

 

3. Brev til kommunen vedrørende grundleje og tidsplan  
Torben undersøgte hvad sejlklubben/Hobro giver i grundleje, og kan konkluderer at prisen på den 

grund vi har fået er alt for dyr, så der skal sendes et brev til kommunen hvor vi forklarer 

prisforskellen imellem de andre klubber og den grund vi har fået stillet til rådighed. 

Klaus tager kontakt til kommunen vedr. pris og tidsplan.. 

 

4. Emner til bestyrelsen 
Der skal findes 2 til bestyrelsen, Torben efterlyser i nyhedsbrevet. 

 

5. Vinteraktiviteter 
Svømmehal - Mette tager kontakt til John. + Arne vedr. nøgle og om han vil være til hjælp igen. 

Vinterbadning - Torben har snakket med Helle i vil høre nærmere om det arrangeret. 

Klatrevæg/mountainbike - Mette tager kontakt til Jan 

Pagaj snitning - Klaus tager kontakt til et par stykker der måske kan hjælpe. 

 

6. Bro - den skal op til vinter hvornår ? 
Vi prøver at rykke det til først/midt i december (hvis vejret tillader) Snakker med Jan (Torben vil 

godt hjælpe) 

 

7. Nyt fra udvalg 
Materialeudvalget: ingen nyt 

Webudvalget: ingen nyt 

 

Uddannelsesudvalget: ingen nyt. 



 

 

8. Div. 
Vi sender en lille ting til John (Hadsund svømmehal) som går på pension 

Fundraising møde ved kommunen - vi er tilmeldt. 

 

9. Dato for næste møde 
10. december 2013 kl. 19,00 i den blå container 

 

For referat 

Mette Kristensen 

 


