
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 3.6.2014. 

 

Deltagere: Torben Holmgren, Claus Holm, Torben Hymøller, Klaus Hymøller, Annette 

Olesen, Malene Nielsen (referent). 

 

1. Malene Nielsen er referent. 

2. Opfølgning på sidste møde. 

Facebook 

Klubbens historie  

Anvender pt Jan Nielsens trailer jfr. aftale 

Fundraising 

Medlemsfastholdelse 

Evaluering af åbent hus. 

 

3. Nyt fra webudvalget. 

• Vedrørende Facebook: Kun administrator kan tilpasse deltagergruppen i 

Facebook-gruppen. Gruppen er kun for medlemmer af Mariager kajak-

klub. Der er pt ca. 37 aktive på facebookprofilen. Der er allerede gode er-

faringer med brug af Facebook. 

Klaus laver en tilføjelse til vores hjemmeside, hvor medlemmerne kan 

følge forløbet i byggeri af nyt klubhus. Torben Holmgren sørger for ind-

hold til punktet. 

• Vedrørende opdatering af beskrivelse af klubbens historie. Annette efter-

lyser på Forum, om der er medlemmer, som kan bidrage med input. 

• Det bør tilføjes et tekststykke i klubbens præsentationsmateriale (og evt. 

andre steder på fx Facebook) om, at det er muligt for alle medlemmer at 

bruge to-er-kajakken og børnekajakken. 

 

4. Nyt fra materieludvalget. 

Det overvejes, at der skal købes et par børnekajakker. Klaus kigger efter 

hvilke muligheder, der er herfor. Kajakken/kajakkerne vil være til brug på lige 

fod med to-er-kajakken og den nuværende børnekajak. 

Der skal kigges på placering af sædet i to-er-kajakken – det skal højere op. 

Torben Hymøller og Klaus kigger på det. 

Torben Holmgren tager kontakt til materieludvalget mhp at de kigger klubka-

jakker og klubgrej igennem for fejl og mangler, der skal rettes op – gerne in-

den forårets frironingskursus. 

 

5. Nyt fra uddannelsesudvalget. 

Der er allerede 10-12, som har meldt sig til forårets frironingskursus. Leif Hal-

ling, Torben Hymøller og Klaus Hymøller underviser. 

De tilmeldte til frironingskursus skal alle betale kr. 150 for deltagelse. Udgif-

ten dækker undervisningsmateriale. 

Claus Holm, Martin Jensen og Torben Hymøller vil gerne gennemgå uddan-

nelse som instruktører. De tilmelder sig selv via DGI’s hjemmeside. 

 

6. Nyt fra nedsatte udvalg. 



 

Side 2 af 2 

Der er ikke mange nyheder siden sidst vedrørende fundraising og byggeri. 

Der skal dog snarest tages kontakt til LAG (lokal aktionsgruppe). Det gør 

Anette. Der skal endvidere samles op på lokal- og anlægsfonden. Det vil bli-

ve en udfordring, at skaffe penge til byggeri-projektet. Alternative muligheder 

blev drøftet, men der arbejdes fortsat videre på at rejse det fulde beløb. 

 

7. Drøftelse af medlemsfastholdelse. 

Mulighederne for at arrangere ture af forskellige sværhedsgrad og længde 

overvejes. Herunder også ture på Mariagerfjord med grill, overnatning i shel-

ters og lign. Ture lægges ud på Facebook løbende, 

 

8. Planlægning af sommerens aktiviteter, ture, kursus, genvisit i Sejs/Svejbæk 

Fredag den 27.6-28.6 planlægges en tur til Kongsdal. Der skal grilles og 

overnattes i shelters/telt. 

Anette planlægger en overnatningstur til Fåborg, turen bliver den 22.8-24.8 

eller 29.8-31.8 Hun forventer at planlægge den sammen med Leif Halling. 

Lørdag den 6.9-7.9 planlægges en tur til Sejs/Svejbæk ved Silkeborg (genvi-

sit). Der vil være mulighed for overnatning, hvis der er nogen som ønsker 

det. 

27.9 planlægges tur til Helgenæs. 

Hvis muligt, vil vi gerne igen deltage som følgebåde ved ”waterfestival” den 

7.8 og 8.8 Claus Holm afklarer. 

 

9. Dato for næste møde fastsættes til tirsdag den 12.8.2014 kl. 19. Mødet af-

holdes hos Malene. 

 

10. Eventuelt 

Evaluering af åbent hus. Det gik overordnet set rigtigt godt. Der var mange 

interesserede, men vi var få fra klubben, i forhold til den store interesse. Det 

er ikke optimalt at sætte nye roer i vandet fra broen ved sejlklubbens hus, 

herunder fordi der var megen anden trafik. Det er pt ikke klart, hvor mange 

medlemmer, der med baggrund i ”åbent hus” efterfølgende har meldt sig ind i 

klubben. Det er en anden målgruppe, som man får fat i, når vi har ”plads” ov-

re på stranden. Vi vil gerne deltage en anden gang. Vi vil ligeledes gerne selv 

afholde et åbent hus uafhængigt af sejlklubben. Det kunne være en torsdag 

aften i august. 

 

 


