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FORMA�DE�S BERET�I�G 
  

Der har været mange jern i ilden dette første egentlige klubår, når man betragter mængden af 

aktiviteter og tiltag set indefra. Hvordan medlemmerne ser det, venter vi at få noget mere at vide om 

under debatten. 

  

Bestyrelsens højeste prioriteter har været at sørge for tag over hovedet, at man har kunnet komme 

bekvemt på vandet og at sørge for at flest muligt har været gennem frironingskurser, så 

medlemmerne hurtigt har fået en basisviden og færdighed i at ro kajak og lært teknikker til, hvordan 

man klarer sig, når uheldet er ude. Der har været 4 udendørskurser, med 27 deltagere, hvoraf 24 har 

bestået.  

Søren Kim har endvidere gennemført 3 træningsdage i Spentrup svømmehal med i alt 30 deltagere. 

Den ene af gangene assisteret af Henning Reichstein fra Kajakbumserne. Tak til Søren Kim fra 

tilfredse deltagere, tak til Jane Grøn som tovholder og tak til halbestyreren i Spentrup. 

  

Vi har haft formanden afsted på DKFs instruktørgrundkursus og Søren Kim på det videregående 

instruktørkursus. I den kommende sæson er Leif Halling og Jan Ringsmose tilmeldt DKFs 

grundkursus for instruktører. 

  

Klubben fik i foråret økonomisk støtte fra tipsmidlerne og Mariager kommune til at anlægge en 

rampe og en flydebro. Broen var en realitet midt i sommer, efter et par hektiske dage med anlæg af 

rampe og senere udlægning af broen, som såvel vi som mågerne straks har taget flittigt i besiddelse.  

  

Det er rart at have kommunens materielgård som nærmeste nabo, idet de har hjulpet os med 

ordentligt pumpegrej til nedspuling af flydebroens rør og kran til at hale samme op med igen, da der 

kom is. 

  

Containerne fungerer tilfredsstillende. De er tætnede, ventilerede og malet og der er skabt et skur, 

hvortil vi håber der bliver tilført vand og strømstik, når klimaet atter er i plus. Der skal derfor lyde 

en stor tak for en beslutsom og energisk indsats til Lars Laursen, Lars Danielsen, Steen Jensen og 

Torben Holmgren.  

  

Det er aftalt med Kolding Kajakklub, at vi pr. 1 / 4 overtager en af deres brugte containere. Det 

giver lidt mere stuveplads og bedre adgang til kajakkerne i de 3 andre containere.  

I den sammenhæng må der lyde en opfordring til medlemmerne om at holde orden i containerne 

og sørge for at der er navn og adresse på de køjer, man har betalt for og disponerer over og navn på 

ens eget udstyr. 

Det er kostbart og sårbart materiel vi har -  de 4 klubkajakker, spraydek, pagajer, paddlefloats og 

veste. Behandl dem derfor med omtanke og sørg for ordentlig rengøring efter brug. Meld eventuelle 

skader til Bjørn Grand Iversen. 

  

  

  

  

  

Forsikringsforholdene skal også berøres. Klubbens eget løsøre, det vil sige containere, 

klubkajakker og andet løsøre på land er forsikret mod tyveri, brand, storm og skader på klubgrej 



under transport til og fra klubarrangementer. Det gælder fx kajakker, der transporteres på private 

køretøjer til og fra svømmehal, stævner o. lign. 

Klubbens forsikring dækker derimod ikke de privatejede kajakker i containerne, idet disse er 

omfattet af den private indboforsikring. 

Det er så dyrt at forsikre flydebroen, at vi har valgt ikke at gøre det. Den er derfor sikret med en 

kædeforankring, som Erik Aagaard har lagt ud i havbunden. 

  

Der er så småt ved at komme gang i klublivet. Og for nu at opsummere begivenhederne, har der i 

foråret været  

*   standerhejsning og  

*   der har været en våd, men hyggelig overnatningstur med telt og bålmad til Hobro Østerskov. 

 *   Der har været stor fødselsdagsfest med diverse søværts aktiviteter og en af vejrguderne 

velsignet eftermiddags og aftenfest i september, hvor Sparekassen Kronjylland overrakte en smuk 

kontant sponsorgave og hvor Randers Kano og Kajakcenter uanmeldt dukkede op med endnu en 

Inuitkajak, der straks fik navnet ”Lasses far”. Tak for sponsoraterne.  

*   Frironingskurserne og svømmehalstræningen er tidligere nævnt, men vil fortsætte i den 

kommende sæson, hvor vi håber på at se flere medlemmer melde sig til hos Søren Kim. 

*   Der har været en førjuletur på fjorden med efterfølgende animeret frokost i Jans Klosterkælder. 

Tak Jan. Vi kommer gerne igen.  

*   Så har der været nytårstur til Katbjerg Odde, hvor man oplevede det særsyn at se klubbens 

kasserer grundstøde 150 meter fra land. Efterfølgende blev der skålet i champagne under 

nytårskuren i det nye klublokale på kommunekontoret.  

*   Der har været klubaften samme sted med Henning Reichsteins spil ”Fra Hadsund til Grenå”.  

*   I aften efter generalforsamlingen viser vi for dem, der holder ud så længe filmen ”Seakayak 

Safety” om forskellige redningsøvelser.  

*   Og d. 14 marts er der atter klubaften med et spændende spil med indlagte konsekvenser, ”Samsø 

rundt”, hedder spillet, hvor alle kan være med, og også dette spil kan varmt anbefales. 

  

Hjemmesiden  
Selvom vi har haft travlt med at etablere os i den forløbne sæson, er der også gjort tanker om, hvor 

og hvordan klubben fremover kan finde blivende sted.  Vi har bedt Bent Malta lave et forslag til, 

hvordan vore interesser ville kunne forenes med et evt. fremtidigt byggeri i området, hvor vi nu 

ligger. Skitsen har været til behandling hos kommunen, der før kommunevalget ikke havde lyst til 

at beskæftige sig med en planlægning for området. 

Det er vi i og for sig ikke kede af, da et par år under de nuværende forhold giver klubben mulighed 

for at finde sin egen størrelse inden større investeringer i et klubhusbyggeri. Men på sigt er skitsen 

værd at interessere sig for, da den ud over at tilgodese kajakklubben og et evt. bebygget område 

også har indtænkt et offentligt rekreativt område med mulighed for mere bynær badestrand. Et 

element, der vil være til glæde for Mariagers egne borgere og som vil være med til at fastholde 

byens sommergæster. 

  

 Vi har med tilfredshed noteret os, at Skov og �aturstyrelsen har anlagt en primitiv teltplads ved 

sømærket mellem Færgehagen og Marcilleborg. Den slags helt enkle teltpladser ser vi meget gerne 

flere af langs fjorden. Det lønlige håb er så, at landkrabberne vil lade være med at lave hærværk, og 

at de besøgende vil tage deres øldåser og andet affald med sig, når de forlader stedet. 

  

Forventningerne til den kommende sæson vil helt naturligt være, at klubbens aktiviteter udvikler 

sig, fordi medlemmer ønsker det og derfor tager initiativ til mere strukturerede klubaktiviteter.  



  

Men også de individuelle initiativer, hvor man som enkeltmedlem via FORUM på klubbens 

hjemmeside laver en åben invitation til andre om at være med på en tur, hvor initiativtageren vælger 

rofarvand, foreslår rute og beslutter mødested og tidsrum skulle gerne fremmes.  

Det gode ved denne enkle struktur for havkajak og friluftsliv er, at den er nem at håndtere. Man 

ringer eller mailer bare til turarrangøren, at man deltager. Man sørger selv for det praktiske, man 

skal have med. Man kommer til tiden. Og man deltager på eget ansvar.  

  

Hjemmesiden 

Midlet, til at denne flade struktur kan lade sig gøre, ligger i klubbens hjemmeside. Takket være 

Klaus Hymøllers ihærdige arbejde som webmaster, er hjemmesiden nu godt i gang, og det er 

bestyrelsens holdning, at kommunikationen til medlemmerne fra nu af primært sker via 

hjemmesiden, således, at nyheder, større meddelelser og debat foregår via hjemmesiden. 

Bestyrelsens e-mails til medlemmerne vil i fremtiden bortset fra helt centrale ting som indkaldelse 

til generalforsamling og lignende blive kortet ned til korte beskeder med henvisning til, at man kan 

se emnet uddybet der og der på hjemmesiden.  Vi vil fortsat henvende os pr brev til de ret få, der 

ikke kan nås via e-mail. 

  

Afslutningsvis vil jeg sige, at klubben har en sund økonomi, men det vil Torben selv fortælle om 

under kassererens beretning. 

  

Per Sloth Carlsen 

 


