
Bestyrelsesmøde den 16.12.2014. 

 

Deltagere: Torben Holmgren, Klaus Hymøller, Torben Hymøller, Anette Olesen, Malene Nielsen 

(referent) Afbud fra Claus Holm. 

1. 

Malene er referent. 

2. 

Veluxfonden og Mærskfonden er stadig aktive kontakter og virker positivt interesseret. Der er en 

forventning om tilbagemelding i februar og marts. Lokale- og Anlægsfonden er fortsat "utydelig". 

Forventer ikke positivt udfald fra denne fond. 

Svømmehal: 

Randi og Arne er livreddere alle dage. 

10.1 Klaus Hymøller og Torben Hymøller 

31.1. Mette Perk Kristensen 

28.2. 

14.3. Jan Nielsen og Leif Halling. 

 

I forhold til næste års frironingskursus tilrettelægges en særlig opstartsversion for seniorer forud for 

selve frironingskursus. 

 

Pkt 3, 4 og 5. 

Intet nyt. Der er købt to nye veste i xl. 

 

Pkt 6. 

Se ovenfor vedrørende fonde. Vi forventer, at skulle brug minimum 2 mio kr. Kommunen har givet 

accept til, at vi kan bygge pr 1.8.2015, hvis vi har pengene klar. Hvis vi får penge fra Mærskfonden 

og Veluxfonden, kan vi bygge det store projekt til 3 mio. Hvis vi ikke får fra Mærskfonden og 

Veluxfonden, vil projektet skulle reduceres på en række punkter. Der var en drøftelse af disse 

punkter og foreløbig  afstemning af prioriteringer. (Omkostningsreducering, opdeling af projekt ifht 

dele vi selv kan tage os af (materialer/opgaver). 

De nuværende containere forventes at kunne blive solgt for en fornuftig pris. 

 

Pkt 7. 

Intet nyt. 

 

Pkt 8. 

Samarbejde med Mellerup. Vi er for tiden stærkt optaget af en masse andre opgaver i forbindelse 

med vores byggeri, og har derfor pt ikke overskud til at indgå i et egentligt samarbejde. Mellerup 

inviteres dog til et "gæstebesøg"/invitation til indvielse af nyt klubhus. Ligeledes vil Mariager gerne 

deltage i et førstehjælpskursus arrangeret af Mellerup, hvor vi fx lægger lokaler til. Malene 

kontakter Mellerup. 

 

Pkt 9. 

Pagajsnitning. Torsdage fra slut januar og ind i februar. 4 gange i alt. 

Torben Holmgren og Jan Feldskov er tovholdere. 

Klatring 3. weekend/søndag i januar. Torben Holmgren og Søren Rasmussen er tovholder. 

Mountainbike. Marts Annette Olesen er tovholder. 

Tur ud af fjorden. Tovholder: Anette undersøger om Leif vil være tovholder. 



 

Pkt 10. 

Næste møde den 21.1.2015. Generalforsamling den 24.2.2015. 

 

Pkt 11. 

Intet til eventuelt. 

 

 


