Referat fra bestyrelsesmødet 15. januar 2007
Til stede: Per Sloth Carlsen, Torben Holmgren, Ellen Mikkelsen, Jan
Ringsmose, Leif Halling, Jane Grøn, Kirsten Damgaard
1. Siden sidst:
Indretningen af de nye klublokaler i Østergade er ved at være færdig. Der
er sat lamper op i det store mødelokale. Og der er købt koste og spande så
vi kan holde rent efter os. Samt 8 kaffekopper, så vi kan få en kop kaffe
efter en kold kajaktur. (Jeg har vist i øvrigt en brugt kaffemaskine, jeg
tager med ved lejlighed). Benny Jørgensen vil godt være ”vicevært” i
huset.
Der er sat opdrift på broklappen så man kan sejle ud derfra. Pas på,
klappen er meget glat i vådt vejr. Lars Danielsen er kontakt- og
styreperson for materielgruppen.
2. Skrivelse til kommunen om permanent placering.
Per har lavet et fint udkast som godkendes med et par små tilføjelser.
3. Økonomioversigt.
Torben medbragte det nyreviderede regnskab for 2006. Det ser godt ud. Vi
har afbetalt knap 20000 kr på vores kassekredit. På budgettet er der, som
de store poster, en ny kajak og kursusudgifter på 10000kr. Det drejer sig
om Søren Kim og Jan Nielsen, som skal på instruktørkursus.
4. Forslag til kajakvenlig anløbsbro.
Per medbragte en model. Det drejer sig i store træk om 2 stk 4m stiger
som lægges ud parallelt med 70-80 cm imellem. Stigerne hængsles til
yderenden af broen i den ene ende. I den anden ende holdes stigerne
parallelle med 2 bøjler, som går under stigerne i så stor dybde, at
kajakkerne lige kan glide hen over. Det lyder som en fin konstruktion, som
kan give lidt bedre forhold for begynderne.
5. Fastelavn med søværts tøndeslagning.
Er planlagt til den søndag den 25. februar. Se mere i aktivitetskalenderen.
6. Generalforsamling i februar.
Der holdes generalforsamling mandag den 26. februar på adressen FLS
Airloq, Klostermarken 8 i Mariager klokken 19. På valg er Jane, Torben
og Søren Kim som alle genopstiller. Ellen vil fortsætte som arbejdende
suppleant. Derudover mangler vi en suppleant. Per spøger et par emner.
Eventuelt.
Leif kommer med et forslag til en opdateret tekst i klubbens
sikkerhedsbestemmelser
til næste møde.
Per har puslet med et spørgeskema til klubbens medlemmer, som sendes

rundt til bestyrelsen for at blive suppleret med flere ”emner”, inden det
sendes ud til medlemmerne.
Der er allerede planlagt en weekendtur til sommer. Det er en tur til Als
Odde den 1 – 3 juni. Se aktivitetskalenderen.
Leif fortæller, at kajakklubben i Århus har lavet et forsøg med en soldrevet
ventilator til at nedsætte kondensproblemer i containerne. Vi er spændte på
deres resultat. Foreløbig har vi afmonteret gummilisterne ved dørene for at
få lidt ventilation i vores containere. Desuden overvejes det at skære et par
store huller, hvori der indsættes riste for at få mere ventilation.
Jan indføjer prisen for frironing i prislisten. Prisen bliver 150kr, idet der
bl.a. skal købes et hæfte til 50 kr til hver samt betales for svømmehal.
For referat Kirsten Damgaard

