Deltagere: Torben Hymøller, Klaus Hymøller, Brian Sørensen, Søren Esmarch, Michael Petersen, Torben
Holmgren, Michala Demant, Malene Nielsen (referent).
Afbud: Per Larsen
Dagsordenen:
- Flydeshelter:
Michael er på sagen. Jfr. kystdirektoratet er der 13 ugers behandlingstid. Michael undersøger mulighed for
en bådplads i Kongsdal og tager sig af ansøgning til kystdirektoratet. Kan ligge i Mariager havn indtil da.
Michala tager kontakt til sejlklubben, i forhold til hvornår vi kan flytte shelter.
- Kajakpladser:
Der er pt 1 ledig plads tilbage. Klaus og Torben kontakter nu medlemmer som ikke har været aktive i
prioriteret rækkefølge.
Vi laver ikke nye pladser.
- Økonomi:
Økonomien ser god ud. Lånet ved DGI indfries.
- Arbejdsgrupper:
Torben og Klaus har lavet god beskrivelse af opgaver. Opgavebeskrivelserne skal suppleres med en
beskrivelse af bestyrelsens forventninger til arbejdsgrupperne.
Præsenteres på generalforsamlingen.
Pt. er der lavet beskrivelser for følgende grupper:
• Bro gruppe
• Kajakhal gruppe
• Udendørsareal gruppe
• Klubhus gruppe.
- Infotavle vedr. bestyrelsen:
Alle sender et foto til Malene, som sørger for en opsætning.
- Generalforsamling:
Vi forventer at afholde generalforsamling 30. maj kl. 13.00 med efterfølgende hygge. Afholdes udendørs
med mindre Corona restriktioner giver andre muligheder. Torben Holmgren udsender indkaldelse.
Forberedende bestyrelsesmøde tirsdag 18. maj kl. 19.00.
- Standerhejsning/arbejdsdag:
Afventer at verden åbner sig.
- Info fra Fjordstrategi møderne. 2 onlinemøder:
Foreninger og private erhvervsdrivende omkring fjorden er involveret. Fokus på noget bæredygtigt og
naturmæssigt. Obs på at prøve at få kommunen/myndighed til at kontakte lodsejerne. Michala holder
bestyrelsen løbende orienteret.
- Drøftelse af udlån til Europa udvalg:
Bestyrelsen ønsker ikke at udlåne klubhuset til formålet.
- Ror på kajakker i hylder:
Orientering på generalforsamling om at vi ikke vil have grej hængende på kajakkerne ud over det, som kan
ligge i kajakkerne samt at ror skal afmonteres når kajakken ligger i køjen. Dette af hensyn til øvrige

medlemmer. I forhold til kajakker med ror holder Torben Holmgren og Klaus et øje for om de kan flyttes
rundt, så de ligger sammen.
- Evt.:
Vi afholder ikke åbent hus i år.
Frironingskursus: 12. og 13. juni.
Næste bestyrelsesmøde: 18. maj 2021 kl. 19.00.
Vi er orienteret om nedbankning af pæle på nabogrunden.
Klaus kontakter Finn i forhold til justering af fliser under porte og ved kajakvaskeplads.

