
Referat fra bestyrelsesmødet 09. januar 2008 
  

  

Til stede: Per, Torben, Leif, Jane, Ellen, Kirsten og søren Kim 

  

Bestyrelsen:  
Jan har besluttet at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi siger tak for et 

godt og inspirerende samarbejde. Vi venter med nykonstituering på grund 

af den snarlige general-forsamling. Torben vil godt tage sig af 

medlemsregistrering og a´jourføring af medlemslisten.  Anette vil tage sig 

af fordeling af kajakpladser og nøgler og måske også introduktion af nye 

medlemmer. Har Jan lyst og tid, er det fint, hvis han deltager i dette i den 

udstrækning, det kan forenes med hans egne roønsker.  

Der har været deltagelse i forskellige møder omkring klubhusbyggeri, men 

det er ikke aktuelt for os endnu – der bliver først møde om en ny lokalplan 

for havneområdet efter sommerferien. 

  

Arrangementsudvalget:  
Der er ikke altid så mange tilmeldte til de forskellige arrangementer. Det 

er nødvendigt, man melder sig til. Ellers bliver arrangementet måske 

aflyst. Svømmehalsseancerne er godt besøgt. Og der er 9-10 tilmeldte til 

navigationsaften. Forslag til ny klubaften kunne være: Reparation og 

vedligehold af kajak. Per har en god film/DVD med redningsøvelser og 

rulleinstruktion, som interesserede kan låne. 

  

Kajakker:  
Vi har solgt den gule Hasle kajak. Sparekassen Kronjylland har 

sponsoreret en ny Valley kajak                

  

Generalforsamling:  
Generalforsamlingen (GF) er fastsat til tirsdag den 19. februar. Indkaldelse 

skal være alle medlemmer i hænde senest 3 uger før GF. Forslag til fra 

medlemmerne skal være formanden i hænde senest 14 dage før GF. Der 

sættes en lille annonce i Mariager avis.  

På valg er:     Per - villig til genvalg men ikke som formand 

                     Kirsten – ønsker ikke genvalg 

                     Leif - villig til genvalg 

                     Anette – villig til genvalg 

Der skal vælges 2 suppleanter: 1 for 1 år og 1 for 2 år   

Torben medbringer regnskab og forslag til næste års budget. Det ser meget 

fint ud med økonomien. 

Efter GF skal vi huske at revidere hjemmesiden. 

  

Container:  
Der er ikke ledige pladser i containerne nu. Vi beslutter at købe 1 20fods 

container mere, hvor der skal være plads til al klubudstyret ved siden af 8 

kajakker. Søren Kim undersøger om, der er en container til salg i Nørre 

Sundby. Ellers sætter Leif en annonce i www.Havkajakroerne.dk.  

Al information om evt. container samles hos  Per.    



Per har undersøgt prisen for en ”karnap” til en lang 2ér. Der bevilges 

4.500kr til formålet. 

  

Leif medbringer en meget flot folder med en masse billeder med henblik 

på interesserede kommende kajakroere. Den skal placeres strategiske 

steder i byen. Folderen er rigtig flot og indbydende.  

Viser en klub, som satser på roture, hygge og klubliv. 

  

For referat Kirsten Damgaard 

 


