MARIAGER KAJAKKLUB
DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
BESTYRELSES BERETIG FOR 2007

2007 har været et udramatisk år for klubben uden forsvundne flydebroer og hvad vi
ellers har kendt til. Da vores placering samtidig er et attraktivt sted for autocampere
og de unge lokale, der i sommertiden hygger sig der med at afbrænde klubbens
møblement under åben himmel, så har der generelt været liv også, når vi ikke selv
har sørget for det.
Da klubben principielt ikke har vinterlukket, er den traditionelle standerstrygning
og standerhejsning blevet sammenført til en og samme begivenhed i tiden omkring
1. maj, idet standeren da ”stryges”, så den bliver pæn og glat og derefter hejses med
efterfølgende tur på fjorden og samvær i klubhuset i Østergade. Lad det blive skik
og brug.
Hen over sommeren har Jan Nielsen taget instruktørkursus, så der nu er tre til at
tage hånd om frironingskurserne og de populære svømmehalskurser i
vinterperioden. Det har givet vinterkurserne et vældigt løft at de nu har kunnet
afholdes i den nye svømmehal i Hadsund. Tak til Leif Halling, Søren Kim Hansen
og Jan Nielsen.
Arrangementsudvalget har flittigt sørget for, at medlemmerne har haft relevante
arrangementer at vælge imellem. Den meget beskedne tilstrømning til klubbens
forskellige tiltag har undret. Skyldes den en generel mangel på interesse eller er der
andre forklaringer?
Mariager Kajakklub havde i foråret 2007 taget initiativ til at opfordre roklubberne
langs fjorden til at bakke op om den landsomfattende affaldsindsamling i april, der
var koordineret af Danmarks Naturfredningsforening.
Vores og Kajakbumsernes indsats langs med begge fjordkyster gav fint udbytte, idet
de deltagende klubmedlemmer fra Mariager Kajakklub rensede begge kyster fra
Mariager til Katbjerg Odde, mens Kajakbumserne rensede op fra Als Odde og
indover. Det blev en fin eftermiddag i høj sol.
Desværre lykkedes det end ikke at hale så meget som et svar ud af Hadsund Roklub
om de også ville være med, mens det passede dårligt netop den søndag i forhold til
Hobros øvrige aktiviteter.
Til St. Hans mødte ca. 15 til en rigtig hyggelig aften med grill på pladsen og tilløb
til regatta.
Sommerens annoncerede ture på Silkeborgsøerne, Fur rundt og Helgenæs havde
deltagelse af en lille flok, der efterhånden må kende hinanden ganske godt.
Det har ikke skortet på individuelle invitationer på hjemmesiden til ture med få
dages varsel på fjorden. Forum er et udmærket sted til disse hurtige initiativer. Men
hvor mange medlemmer orienterer sig mon der? Det er nemt nok. Du noterer bare i
Forum, om du vil med, stiller til tiden for afgang i passende udrustning, og har så

kompagniskab til en frisk tur. Enklere kan det ikke være, hvis du ellers kan finde ud
af at bruge Forum…
Der har som tidligere år været torsdagsroning om aftenen i den lune årstid, mens
søndagsroning gennemføres hele året, når vejret tillader det.
Det årlige fødselsdagsarrangement omkring 1. september med et muntert
orienteringsløb i det nære farvand og fest bag efter burde appellere til flere
medlemmer. Men også her svigter fremmødet.
Sommerens låseproblemer, der skabte nogen forvirring, er ved Mads Kolds hjælp
blevet løst. Der opfordres endnu engang herfra om, at man undlader at lade låsene
falde på jorden, da en udskiftning som følge af sand i låsetøjet er en særdeles
kostbar affære.
Efteråret og vinteren har budt på flere rigtig gode arrangementer. Det særdeles
lærerige spil ”Samsø rundt” havde tre deltagere, der sammen med Allan Haagen
Petersen havde en rigtig fin aften.
Henning Reichstein førte os på kyndig vis gennem hajfyldt farvand i sin nye
poverpoint-præsentation af ”Navigation for havkajakroere”. Der er rigtig mange, der
er gået glip af disse gennemført kvalificerede aftener.
I marts bliver der en aften, hvor Tommy Rasmussen vil instruere i reparation af
glasfiberkajakker.
Julefrokosten var i 07 henlagt til klubhuset.
Juleturen sammen med Kajakbumserne blev aflyst på grund af for dårligt vejr.
Mens Nytårsturen for de hårdføre med efterfølgende champagne-kur i klubhuset for
lidt flere, skabte en glad stemning.
Den årlige tøndeslagning til vands til fastelavn var lige så fornøjelig for de få, der
skulle nyde noget, som den var året før. Formand Per slog bunden ud af tønden og
blev ”konge”, mens Leif Halling nedkæmpede den sidste stav og blev årets yndige
”Havfrue”.
Klubben står for at skulle anskaffe container nr. 5, da de øvrige 4 er fyldt og da der
mangler rum til klubveste, og andet udstyr.
Der bliver fra kommende sæson mulighed for at opstalde længere kajakker end de
5,80 meter vores 20 fods containere har længde til. På en af de gamle containere
laves der en forlænger, en ”snude”, så der for neden bliver plads til tre toerkajakker
med længder på indtil 6,50 meter.
Der forlyder ikke noget nyt om, hvor længe, vi skal have hjemsted på Ny Havnevej.
Mariagerfjord kommune arbejder på en helhedsplan for hele havneområdet i
Mariager, og før procedurerne for en sådan er tilendebragt med projektudarbejdelse,
høringer, indsigelsesfrister og endelig godkendelse, ved vi ikke noget.

I løbet af året har Jan Ringsmose, Jane Grøn og Ellen Mikkelsen måttet forlade
bestyrelsesarbejdet på grund af arbejdspres og deraf følgende mangel på tid. Tak til
jer tre og ikke mindst til Jan, der siden klubbens start har været ankermand ved
medlemstilmeldingen, styret udlevering af nøgler til medlemmerne, medvirket som
næstformand og ved udarbejdelsen af hjemmesiden. Arrangementsudvalgsformand
Anette Olesen er trådt til i tiden frem til det årlige nyvalg ved generalforsamlingen.
Til sidst en tak til den flittige bestyrelse for godt samarbejde.
Per Sloth Carlsen

