
Nyt fra bestyrelsesmødet 09. maj 2006 

  

Referat fra bestyrelsesmøde i kajakklubben den 9/5-06                       

  

Til stede: Per, Jan , Torben, Leif, Søren Kim, Kirsten og Jane 

  

Containerne 

Den nye container fra Kolding er kommet hjem og skal nu shines op, så den kan blive lige så 

præsentabel som de andre. Per har i dag sendt mail ud til alle medlemmer og efterlyst frivilligt 

malerteam. Lars har allerede repareret taget og malingen er i gang.  

  

Overdækning 

Desuden efterlyses et hold til at bygge et skur mellem den nye container og de gamle efter samme 

koncept, som det vi har fået lavet. 

  

Broen 

Vi er i dialog med kommunen om beskadigelserne på broen men det går trægt med en afklaring.   

  

Vand 

Det vil koste 11000kr at få lagt vand ind, så vi vil forsøge at lave en aftale omkring dette. Per 

forhandler. 

  

DKF og DGI 

Vi vil nok melde os ud af DKF til jul. 

Det ser ud som om DGI bedre dækker vores behov så vi har meldt os ind i Randersegnens 

Gymnastik og Idrætsforening. Det er desuden betydeligt billigere. Og instruktørkurserne er bedre og 

billigere. 

  

Hjemmesiden 

Mon der er brug for en demoaften omkring brug af hjemmesiden. Det vil vi tage op ved kommende 

arrangementer til efteråret. De første 10 minutter af møderne bruges til en introduktion, hvis der er 

nogen, der har behov for det. Desuden har Jan lavet et forslag til en skriftlig introduktion til alle nye 

medlemmer. Arrangementsudvalget arbejder også med en ide om at lave en lille folder. Folderen 

laves færdig til åbent hus arrrangementet i juni. Er der derudover behov for en lille skrivelse, som 

kan sendes med ud til nye medlemmer, hvis der er behov for det, arbejder Jan videre med dette.. 

  

Sikkerhedsbestemmelser.  

Leif har gjort et godt og gedigent stykke arbejde med at lave nye sikkerhedsbestemmelser for 

klubbens medlemmer.  Det ser indbydende ud med billeder og der er også et informativt kort. Se 

under:  www.mariagerkajakklub.dk , kontakt til klubben, sikkerhed, sikkerhedsbestemmelser.          

Det skal særlig bemærkes, at alle nye medlemmer skal demonstrere, at de kan komme roligt og 

kontrolleret ud af en kæntret kajak før de får en nøgle og lov til at ro ud fra klubbens faciliteter 

Dette gælder både for privatejere og de, der skal  ro klubkajak og er et spørgsmål om, at vi ønsker, 

der skal være et mindstemål af sikkerhed i at være medlem af kajakklubben 

  



Reservering af klubkajakker 

De medlemmer, som bor langt væk, vil gerne kunne sikre sig, at de har en kajak til rådighed, når de 

kommer til Mariager for at ro, hvilket er fuldt forståeligt. Det er dog ikke helt enkelt at lave et 

system, som er rimeligt opdateret, når ikke alle er on-line. Derfor vil vi prøve igen at invitere alle 

brugerne af klubkajakker (p.t. 8 betalende medlemmer) til et møde omkring dette, hvor vi også vil 

drøfte håndtering af materieller m.v. Det bliver den TORSDAG 1/6 KL 20.30. 

  

Opslagstavle 

Per har lavet en opslagstavle af et par flamingoplader lige inden for døren i vores ”klubhus”. Der er 

opslag om alle kommende arrangementer, så dem der ikke har internetadgang kan orientere sig der. 

  

Førstehjælpskursus 

Søren Kim og Leif skal gennem et førstehjælpskursus for at godkendte instruktører.  I den 

forbindelse har vi fået et favorabelt tilbud om et kursus her i Mariager, så andre interesserede fra 

kajakklubben kan komme med på kurset for 100kr. Opslag sendes ud snarest. Der skal være min 8 

og max 12 på kurset. 

  

Instruktionskursus 

Alle som vil med på instruktionskursus skal melde sig hos Søren Kim skriftligt eller på mail, ellers 

kommer de ikke med. Adressen er sorenkim@hotmail.com  eller Søren Kim Hansen, Hovedvejen 

18, Asferg, 8990 Fårup 

  

  

Økonomi 

Torben gennemgik de overordnede tal omkring vores økonomi. Vi har haft indtægter på omkring 

40000kr og brugt godt 20000 til container, instruktørkursus, ilægning af broen mv. Vi har stadig 

mange ønsker så vi skal tænke over, hvad vi bruger penge til. Vi må lægge hovederne i blød for at 

skaffe sponsorstøtte. Foreløbig søger vi Tuborgfonden om penge til en 2er kajak 

  

Torben har for 1 uge siden sendt rykker ud til dem, der endnu ikke har betalt kontingent og bedt 

dem betale, da vi er en lille klub, som har brug for pengene. 

  

Vi har et medlem som har 2 kajakker til at ligge i containerne uden at have betalt for dette år. Vi 

beder vedkommende rykke ud snarest, så andre kan få glæde af pladsen. 

  

Konto til forplejningsindkøb 

Jan har oprettet en konto til indkøb af forplejning ved diverse arrangementer. Det er dog meningen, 

at arrangementer i overvejende grad skal hvile i sig selv, så der er altid nogen egenbetaling. 

Henvend dig til Jan, hvis du mener, du på et tidspunkt får brug for adgang til kontoen. 

  

For referat Kirsten Damgaard, sekretær 

 


