Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 17. august 2010
Deltagere: Torben Amby Degn, Lars Danielsen, Mette Kristensen, Anette Olesen, Jan Nielsen, Erik Aagaard, Klaus
Hymøller,
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Referat var OK, men gennemgang af referatet gav dog anledning til følgende kommentarer:
-

Erik har ikke fået skrevet visionerne om som aftalt. Det må han gøre noget ved.

-

Børneattesten tages op til næste møde, da vi ikke havde fået det med på dagsordenen til dette møde.

-

Dokument med hoved fremsendes af Jan til bestyrelsen for benyttelse til officielle skrivelser.

2. Projekt Klubhus
Med baggrund i, at de indledende drøftelser med kommunen og andre interessenter var meget lidt konkret og
hvor det fremgik, at der var lange tidshorisonter for mere konkrete tilsagn, blev der taget en principiel
diskussion, hvorvidt vi vil gøre mere lige nu.
Som opfølgning på de afholdte møder blev det besluttet, at bestyrelsen fremsender brev til kommunen med
skitse af et klubhus med forespørgsel om konkrete placeringer i Mariager for at sætte mere gang i sagsbehandlingen.
Det skal bl.a. nævnes, at relevante fonde har fokus på vandsport indtil år 2011, så der ligger et vist tidspres for
videre aktiviteter fra klubbens – og kommunens - side.
Torben laver stikord til brevet med udgangspunkt i møderne og diskussionerne i bestyrelsen, Erik fylder lidt
prosa på, hvorefter Anette skriver under og sender.
Diskussion om henlæggelse af yderligere et beløb til klubhus blev udsat til svar fra kommunen med en
tidshorisont.
3.

Uddannelsesudvalg

-

Instruktion forløb tilfredsstillende i den forløbne weekend.

-

Jan deltager i kursus i Norge for opgradering af instruktør uddannelsen med henblik på tur-planlægning og
andre forhold af betydning ved barskere ro-forhold. Klubben betaler kørepenge.

4. Planlagte arrangement
-

Klubbens fødselsdag lørdag den 11. september kl. 14 - ?.
Stikord: prøve andre medlemmers kajakker, leg, grill.
Jan og Klaus finder indhold og Mette sætter det fint op samt lægger på hjemmesiden i løbet af kommende
uge.

-

Fjordens dag søndag den 12. september kl. 11 – 16.
Stikord: redningsøvelser i havnen, børnedag med børnekajak og toer-kajak.

-

Løvfaldstur 2. oktober (den traditionsrige Helgenæs-tur):
Jan laver et oplæg til hjemmesiden

-

Bestyrelsesmødet opfordrer Leif til at tage fat i John for bookning af Hadsund svømmehal til vintersæsonen.

-

Muligheder for opfølgning på gammel lærdom for rutinerede roere på klubaftener vurderes og afprøves ved
lejlighed.

5. Web udvalg

-

Nyt bookningssystem til klubkajakker er afprøvet af flere personer og generelt meget positivt modtaget.
Jan åbner for test for alle.

6. Materialeudvalg
-

Jan forespørger hos hans mester om mulighed for køb af en ubenyttet værktøjscontainer til opbevaring af
klubudstyr, der p.t. fylder meget i klubcontaineren og gør det vanskeligt at komme til kajakkerne.

-

Jan køber 20 sæt nøgler til containerne, da der ikke er flere til rådighed.

7. Kajak-materiel udvalg
- Torben D søger fonde (Tryg og Codan) om sikkerhedsudstyr (redningsveste, pumper, paddle-float, bugserliner (bælte med karabin hager), førstehjælps-kurser).
- Der henstilles til alle medlemmer med egne kajakker om at mærke kajakkerne af sikkerhedsmæssige grunde.
Mette beskriver på forum, hvordan hun og Rudy har gjort det, og Torben D beskriver hans metode med
specifikation af en special Dymo-tape, der er egnet til opgaven.
- Af sikkerhedsmæssige grunde er det besluttet, at det kun er medlemmer af bestyrelsen, der kan tilbyde
prøveture i klubbens kajakker.
8. Dato for næste møde
-

Tirsdag den 5. oktober kl. 19:30 – 22:00

9. Evt.
-

Intet punkt under evt.

For referatet: Erik

