Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub den 22/9 2005 hos Per.

Tilstede: Søren Kim, Bjørn, Torben, Kirsten, Per og Jane.
Afbud fra Ellen, Jan og Peter.
Ref. Jane

DAGSORDE&:

1. SIDE& SIDST: PROJEKT KLUBHUS, FORSIKRI&G
Per arbejder videre med placering af klubhus på grunden ved siden af saltcentret. Bent Maltha har
lavet skitseforslag over området. Projektet positivt modtaget og er på vej i Teknisk udvalg.
Vi besluttede at købe en container af Kolding kajakklub. Pris 400 kr. Carsten Laursen kan muligvis
skaffe afhentningsmulighed. Vi kan først hente containeren 1 /4 2006.
Tilbud fra Tryg forsikring accepteres, hvis ikke anden mulighed er bedre.

2. VI&TERPROGRAM: Svømmehal, så til søs-klubaften, evt. ture, ANDET?
Svømmehal.
Der bliver kursus lørdag den 19/11, 3/12 og 14/1 kl. 9,30 – 12 og 12,30 – 15.
Henning R. kontaktes vedr. kursus i rul en af lørdagene.
Kajakker skal være absolut totalt rengjorte.
Vigtigt: Kursister sørger selv for rengøring af kajakker samt transport.
Pris pr kursist 35 kr. til lokale samt instruktør.
Så til søs klubaften.
Film og spilleaften i løbet af vinteren. Dato og lokale ikke aftalt endnu.
Nærmere herom senere. Per står for dette.

3. TAG MELLEM CO&TAI&ERE
Per og Bjørn er Boss på projektet.
Sjakhold på 3 – 4 mand søges.

Henvend dig til Bjørn, hvis du vil være med til at lave tag mellem containerne.

4. HVOR MA&GE Ø&SKER VI AT VÆRE &ÆSTE ÅR?
Vi er nu 71 medlemmer.
Vi besluttede at vi endnu ikke lukker for tilgang af nye medlemmer.
I containerne har vi:
36 køjepladser
30 er nu optaget.
1 /4 får vi 12 nye pladser i Kolding containeren.

5. EVT.
Klaus Hymøller klaushy@tdcadsl.dk har designet vores hjemmeside www.mariagerkajakklub.dk er
nu OK. Kik ind…opslagstavlen kan bruges til hurtig kommunikation, reservering af klubkajakker
mm.
Søren Kim køber et sæt kursusmateriale hos Kajakforbundet.
Man kan kun låne klubbens udstyr ( veste m.m.) i forbindelse med leje af klubkajakker.
Forslag om grej forum på hjemmesiden. Tovholdere er Jens fra Langå og Jan Ringsmose.

Næste møde 3/11 kl 19,30 hos Søren Kim
Hovedgaden 18, Fårup, 86864830

