
Referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-07 
  

  

Afbud: Jane Grøn 

  

1.Broen er lagt ud igen. Tak for det. 

  

2. Brev til kommunen angående endelig placering af kajakklubben. Det 

varer minimum et år inden Mariagerfjord Kommune er klar med planer for 

havneområdet, så vi må væbne os med tålmodighed. 

  

3. Vi har fået en henvendelse fra Søren Enok vedrørende opholdssted for 

de unge i byen. De ville gerne bruge vores overdækkede rum mellem 

containerne. Per har svaret kommunen med et brev hvor han afslår 

anmodningen, men foreslår nogle alternativer, da de unge virkelig mangler 

et sted at være. 

  

4 Medlemsstatus. Vi er stadig omkring 80 medlemmer, hvilket er rigtig 

godt. Torben rykker de sidste, der ikke har betalt kontingent samt sender 

liste til Jan over, hvem der betaler for leje af klubkajak.  

  

5. Køb af ny kajak. Der er fra instruktørerne ønske om en ny kajak. 

Økonomien er i orden, så vi kan få råd til at købe en ny stabil og 

driftssikker vedligeholdelsesvenlig kajak. Jan, Søren Kim og Leif 

bestemmer inden for 15000kr grænse, hvilken en det skal være. Vi vil 

beholde den gule som reservekajak.   

  

6.Vi har besluttet at opsige vores transportforsikring på klubkajakkerne. 

Alle opfordres til at stadig at tage godt vare på dem. 

  

7. Der købes spand og svamp til hver container, så vi kan få vasket 

kajakkerne.  

Vær opmærksom på at hanen på vandtanken skal lukkes meget nøjagtigt, 

ellers drypper alt vandet ud. 

  

8. Det er ønskeligt med en fast ansvarlig for brooptagning og –isætning. Vi 

har en, vi vil spørge.  

  

9 Hjemmesiden bliver opdateret snarest. Det bliver muligt at se, hvem der 

har tilmeldt sig de forskellige ture.  

  

10 Klubbens sikkerhedsregler er reviderede og lagt ud på hjemmesiden. 

Det drejer sig mest om redaktionelle ændringer, men tjek op på dem 

alligevel!! 

  

11 Anette og Kirsten laver udstyrsliste over veste, pagajer m.v. 

  

11 Ventilation i containerne. Kirsten vil forsøge at arrangere dette.  

  



12. Jan giver besked til Anette når der er ny medlemmer som skal lave 

wet-exit for at de kan komme i gang med at ro fra klubben.  

  

13 Vi mangler et medlem som gerne vil tage sig af småreparationer på 

kajakkerne. 

 Er der en, der har lyst, så kan vedkommende henvende sig til Per. 

  

Husk der er aktivitet i kajakklubben til Sankt Hans – se i 

aktivitetskalenderen 

  

For referat Kirsten Damgaard 

 


