
Referat fra bestyrelsesmøde Mariager Kajakklub den 11.5.2016.  
  

Deltagere: Torben Holmgren, Klaus Hymøller, Torben Hymøller, Michala Demant, Anette Olesen, 

Malene Nielsen (referent). Afbud fra Claus Holm, Søren Esmarch og Brian Sørensen. 

 

 

- Status for byggeri (tydeliggørelse af hvem der gør hvad ifht lys, køkken, møbler, flytning af bro):  

 

Tidsplan for proces. Klaus kontakter Finn så vi er sikre på at tidsplan holder/ikke skrider.  

 

Vi holder rejsegilde, når der er tag over selve klubhuset. 

 

Malene er opgavelisteansvarlig....:-). 

 

Reoler. Torben Hymøller selv 

 

Køkken. Et eller to medlemmer spørges når køkken er klar. 

 

Møbler. Torben Holmgren har kontakt til Sparekassen Kronjylland. 

 

Bro. Søren E. (leder) Torben Holmgren, Malene, Michala (hjælpere). Torben Hymøller snakker 

med Carsten.(entreprenør)  

 

Rengøringsholdere til kajakker: Ikke afklaret 

 

Terrasse: Ikke afklaret 

 

Udemøbler. Marion Holmgren. 

 

Lys. Torben Holmgren undersøger videre med elektrikeren. 

 

Lyd. Torben Holmgren 

 

Alarm og nøgler. Vi skal selv trække kabler på denne opgave. Torben og Torben.  

 

Internet. Simpel version. Klaus Hymøller. 

 

Havehold. Morten skal spørges. Malene kontakter Morten. Malene spørger derefter Anders. 

Michala vil gerne med ved etablering. Skråning. Ved gavlen på kajakopbevaringen. Græs og 

bunddække. 

 

Ved større projekter laver Anette mad - på klubbens regning. 

 

- Status på ønskeliste til Claus. Se mail. Claus har fået materiale, som han har efterspurgt. Claus 

skal fortsætte sit gode arbejde. 

 

- Drøftelse / forslag til hvordan klubhuset skal/kan bruges af medlemmer og andre brugere. Et uhyre 

flot oplæg fra Anette. Vi gennemgik oplæg og kommenterede. Vi arbejder videre med oplægget. 



 

- Status på tirsdagsroning. Mange deltager, flere og flere deltagere. Rigtig godt. 

 

- Status torsdagsroning. Fremmødte klubinstruktører har en opmærksom på at fordele sig, så alle 

kan være med. Ser frem til en god sæson. 

 

- Åbent hus - har vi alt på plads? Klaus laver plakater. Og Anette hænger op.  Malene: Bannere - 

send til tryk med dato. Malene indkøber til morgenmad, vand og pølser. Bestyrelsen mødes kl 9 ved 

containerne. 

 

- Referat fra Saltcenterets åbent hus arrangement med underpunktet Fjordbadere / klub/forening. 

 

Anette har kommunikation med Saltcenteret. Den nuværende vinterbadegruppe tager ikke initiativ. 

 

Malene beder Brian og Søren om at tjekke udstyr, kajakker og sikkerhedsudstyr. 

 
 


