
Referat fra Bestyrelsesmøde den 24. Oktober 2019 

Deltagere: Torben Hymøller, Klaus Hymøller, Torben Holmgren, Michala Demant, Brian 

Sørensen, Søren Esmarch, Michael Petersen og Malene Nielsen 

Afbud: Per Larsen 

 

Dagsorden: 

 

- Opsamling i forhold til seneste referat 

Michala laver formulering vedr. nudging i forhold til behandling af kajakker. 

- Evaluering af frironingskursus 

Gik fornuftigt for dem, som gik til prøve. Ca. 1/3 af dem fra kurset gik til prøve. En del havde ikke 

trænet så meget. Vi skal slå et slag for træning i svømmehal. 

I forhold til frironingskursus til næste år. 

Klaus indkalder til møde i instruktør-gruppen med henblik på opstart af planlægning af næste 

frironingskurser. 

Forventeligt kursusdag i svømmehal i april for klubinstruktører og instruktører. 

Obs på at reklamere for svømmehalsture i god tid. 

- Evaluering af regatta 

Der var mange tilstede. Det var en meget flot oplevelse og der er ros fra mange eksterne. Hyggeligt 

og social gode oplevelser. 

Vi forventer, at gentage arrangementet igen til næste år. 

- Evaluering af rengøringsdag 

Bestyrelsen er opmærksom på en bedre tilrettelæggelse. Dette også i forhold til aktiv deltagelse af 

så mange medlemmer som muligt. 

Vær opmærksom på rensning af afløb i badekabiner helst to gange per år. 

Klubben indgår aftale med vinduespudser. Torben Holmgren kontakter vinduespudser. 

- Træning af klubinstruktører og instruktører 

Torben Hymøller og Michael arbejder sig frem mod at blive instruktører. 

Vi er obs på kontinuerlig inddragelse af klubinstruktørerne. 

- Organisering af vinterens svømmehalsture 

Torben Holmgren kontakter Hadsund svømmehal med henblik på at få 4-5 datoer på plads til 

svømmehalstræning. Herunder en dag lige inden sæsonstart. 

Malene kontakter dem som tidligere har fungeret som livreddere med henblik på en mulig indsats til 

næste sæson. 

- Organisering af vintermøder 

Emner: tørkost, navigation, turpakning, stumpemarked, vinterredninger, VHF-kursus (evt. i 

samarbejde med Hobro) o.lign. 



Michala koordinerer tiltagene de enkelte dage. Forventer at lægge det på torsdage i perioden 

november - marts. 

- Forsikringssag. 

Tryg og Mariager Vand har afvist at dække skaden omkring sænkning af belægning. Finn Møller 

mener ikke, at spørgsmålet er besvaret korrekt, hvorfor sagen er returneret til Tryg. 

- Vandpytter. 

Der er pt en forsikringssag, hvorfor vi ikke må røre ved det lige nu. 

Derefter kigger vi på en mulig løsning af problematikken. 

Hvis det ikke er løst inden det bliver frost, så smider vi sand ud. 

 

- Evt. 

Næste mødedato: 16. januar 2020 kl. 18:30. 

 


