
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 24.03.2009 

 
Deltagere: Klaus, Per, Tommy, Jan, Lars, Erik, Anette, Torben og Leif 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt dog med tilføjelsen: Emner til bestyrelsen skal være ”på 

plads” inden generalforsamlingen. Det er vigtigt at vi har haft følere ude ved eventuelt 

interesserede medlemmer. 

 

 

2. �ye tiltag … input. 

a. Oprettelse af en ungdomsafdeling blev drøftet. Bl.a Klaus mente at det kunne være 

spændende at arbejde med unge mennesker. Det kunne samtidig medvirke til et stabilt 

rekrutteringsgrundlag for klubben. Tommy tager det med i ”visionsplanen” til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

b. Per vil videregive oplysninger (bl.a dato, tid, sted) om Danmarks 

Naturfredningsforenings skraldindsamling til Leif. Leif lægger informationerne ud på 

hjemmesiden. 

 

c. Standerhejsning: Tommy vil undersøge muligheden for avisdækning af vores 

standerhejsning. Tommy har kontakter til Amtsavisen og Leif tilsender Tommy 

kontaktperson oplysning ved Hadsund og Mariager aviser. 

 

d. Mailen: ”Nyt fra bestyrelsen”. Ud over informationer om forestående 

arrangementer vil Tommy spørge om erfarne roere til deltagelse på kort turene om 

torsdagen. Dette for at aflaste de succesfulde deltagere fra sidste år. 

 

 

3. Arrangementer. 

Tommy rundsender mail med arrangementer – se 2d. 

 

 

4. Uddannelsesudvalget. 

a. Frironingskursus foråret: Holdet er fuldt besat og løber af stablen 2/5, 16/5 og 17/5 

 

b. Arrangement for SKAT den 20/6. 

 

c. Som noget nyt kører vi (pt. Jan og Leif) et weekendforløb med ca. 14 unge 

mennesker fra Mariagerfjord Ungdomsskole. Bliver det en succes er der mulighed for 

at gentage det næste år. En fin måde at skabe interesse for friluftsliv blandt de unge i 

lokalområdet. 

 

 

5. Web udvalg. 



Den nye hjemmeside er blevet rigtigt godt modtaget og efter nogle justeringer tæt på 

det ønskede. Dog kunne vi forbedre kortet på hjemmesiden med mange flere 

oplysninger og billeder om vores lokale rovand – fjorden. Vi vil løbende udbygge med 

mere info på kortet. Tommy har styr på ”teknologien” som han efter eget udsagn 

sagtens kan formidle til os andre… 

 

 

6. Materieludvalg. 

a. Vores nydelige klubhus container er nu forsynet med varme, søkort over Mariager 

fjord samt et whiteboard skænket af Rudolf og Mette – tak for det. 

 

b. Jan havde nogle projekter i støbeskeen til en ”renoveringsdag”. 

• Renovering af utæt tag på klubkajak container. 

• Gøre vandtanken ”klar” 

• Gardiner til klubhus container. (Per skaffer gardinstang og knager. Jan sætter 

gardinstang op i loftet) 

• Hylde(r) i klubhus container? 

Jan indkalder til en ”renoveringsdag” 

 

 

7. Kajakmateriel udvalg. 

a. Det blev vedtaget at Jan indkøber en ny børnekajak (og udstyr) for de penge som vi 

har modtaget af Rytmus. 

b. Jan indkøber også en ny klubkajak (og udstyr) for mindre roere. 

c. Hvis man ønsker adgang til 2’eren (som kan benyttes af alle medlemmer) i vores 

klubcontainer, kan en nøgle fås ved Anette imod depositum. Per vil sørge for 

udskiftning af rorliner mv. så kajakken er fuld funktionel. 

d. Det blev besluttet at sælge Inuitten engang efter vores frironingskursus. 

e. Vores turkajak foræres til Anette som vil sætte den i stand. Klubben har herefter 

”fremvisningsret” ved passende lejligheder. 

 

 

8. Dato for næste møde: Mandag den 4/5 kl. 19.00 i klubhus containeren. 

 

 

9. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

For referat. Leif 

 

 

 

 

 

 

 

 


