yt fra bestyrelsen
Endeligt sted for klubben.
Vi er nu 70 betalende medlemmer og forventer i 2006 at blive omkring 80.
Tidligere på efteråret sendte vi et brev til kommunen med visioner for fremtiden.
Bent Malthas skitse af en evt. permanent placering ca. der, hvor vi er nu, vil
kommunen ikke tage stilling til for nærværende.
Kommunen er ikke i gang med planer for havneområdet endnu, og kan nok tidligst
forventes at ville tænke i de baner engang efter kommunalvalget. Men det går vel
endda et par år endnu med containerne og de forbedringer, der arbejdes på.

Tørvejr
Lars og Karsten Laursen, Lars Danielsen, Leif Halling og Torben Holmgren har for
beskedne midler overdækket mellemrummet mellem 2 af containerne. Tak for det.
Der kommer kodelås på.
Og formanden har talt med forvaltningen om lettere adgang til strøm og vand. Det
venter vi svar på.
Bestyrelsen vil oppe sig og få friske nyheder lagt ind på den hjemmeside, Klaus
Hymøller har anlagt så flot. Vi skal lige lære det!!!!

Klublokale
Vi har netop fået en aftale med Mariager kommune om, at vi indtil videre i vinter
kan bruge et ubenyttet udvalgsværelse helt oppe under taget i kommunekontorets
gamle bygning til de møder og arrangementer, der falder for. Vi har det på tirsdage,
men første gang bliver til klubbens julefrokost der, skønt sommeren næppe er
overstået har set sig nødtvunget til at klemme sig ind allerede lørdag d. 26/11. Foran
alle de andre ditto-frokoster. Se opslaget derom andet sted på hjemmesiden.

Klubarrangementer
Julefrokost.
26/11. Først fælles kajaktur fra 10-12, derefter sammenskudsbuffet fra 13-17.
Der er borde og stole i lokalet. Resten, mad og drikke, medbringes af deltagerne.

Spændende spil
Henning Reichstein, der en garvet rotte i en banan på havet kommer en tirsdag efter
nytår og laver et spændende spil med os, hvor man er på en fingeret sejlads fra
Hadsund til Grenå hvor man bringes i mange forskellige situationer som
havkajakroer og skal redde sig ud af misererne. Efter hvad jeg har hørt er der
ganske dramatiske ting at tage stilling til. Spillet foregår i klublokalet og til dels ved
hjælp af computeranimering på tv eller storskærm, dersom der i medlemskredsen er
en, der kan skaffe projektor og computerkraft. Dette efterlyses hermed!!

Videofilm
Tommy Rasmussen fra Hadsund har foræret en Cd-rom med redningsøvelser fra
Wales og ekstremture fra hele verden, som vi vil vise en filmaften efter jul.

Motion
Lars Laursen foreslår en fælles motionsaften i motionscentret. Ideen er god, men
det er ikke noget bestyrelsen vil arrangere. Kontakt derfor Lars direkte mht. dette.

Svømmehal
Der bliver svømmehalstræning den 19/11, 3/12 og 21/1. Alm. redningsøvelser
formiddag og rul om eftermiddagen. Prisen er nu 50 kr pr gang. Se særskilt
annoncering.

Vinterberedskab på havnen
Der skal oprettes et hold på 4-6 medlemmer, som kan hjælpe med at tage broen på
land, når og hvis der er udsigt til is – meld dig til Bjørn 9854 2717.
Vi bestiller en vognmand med kran og låner optagningsgrej.

Sneglepost
Ellen Mikkelsen vil sende post til dem, der ikke har E-mail.

Økonomi
Bestyrelsens forventninger til budget 2006 er, at vi satser på 80 betalende
medlemmer. Vi har bestilt en brugt container i Kolding til afhentning i April. Der
sættes penge af til uddannelse af to instruktører. Og vi søger fonde om endnu en
klubkajak.

Navn på kajakkerne

Sæt navn og adresse på jeres køjer i containeren, så man kan se, hvem der ejer
hvilken.

Brug af klubkajakker
Til næste år bliver der måske mulighed for at låne en kajak en hel dag ad gangen.

Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24 januar kl. 1900 i det nye klublokale

Generalforsamling i FLSmith Airloqs lokaler den 28 februar.

M.v.h. sekretær og formand

