Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7.4.2008
Deltagere:
Torben, Per, Søren Kim, Jan, Leif, Tommy, Anette, Erik
Sidste referat:
Godkendt
Visioner for klubben:
Tommys renskrevne oplæg fra sidste bestyrelsesmøde blev drøftet.
Udgangspunktet for klubben ved stiftelsen var udelukkende et ønske om at
få et sted til ens kajak tæt ved vandet.
Efterfølgende er klubben udviklet sig til at være en relativ stor klub med
mange medlemmer og et relativt stort aktivitetsniveau, der dog ikke
umiddelbart er synligt, fordi aktiviteterne sker mange steder, på mange
forskellige tidspunkter og med mange forskellige begrundelser.
Visionsdiskussionen er baseret på et ønske om en mere aktiv klub med
mange klubaktiviteter og et aktivt klubliv.
For at indkredse hvordan klubben kan bringes mere i centrum for
aktiviteterne, blev det besluttet, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal
forsøge at beskrive de forskellige interesser (f.eks. natur, familieaktivitet,
lange ture, hårde ture, teknik etc.), der driver os kajak-folk til at ro i kajak,
og med det som udgangspunkt kan visionerne lettere defineres og klubbens
fokus-punkter til udvikling af klubben fastlægges.
Alle skal derfor sende et liste over de grupper, man kan komme i tanke om
til Tommy, der så forsøger at få lidt struktur i en relevant gruppering til
diskussion på næste bestyrelsesmøde.
Medlemsudvikling:
Ved gennemgang af medlemsudviklingen er der ikke noget, der tyder på,
at klubben gør noget forkert, og de få udmeldelser, der har været, er
begrundet i flytning fra området eller skader.
For øjeblikket kommer der ca. lige så mange nye medlemmer til som vi får
udmeldelser, men der kunne måske sættes en målsætning på 100
medlemmer indenfor en kortere årrække; vi kunne også overveje
anskaffelse af en eller flere tur-kajakker for evt. at tiltrække en anden
medlemsgruppe.
Der har tidligere været på tale at udbygge et samarbejde med efterskolerne
i området, men vurdering er stadig, at der er meget arbejde i det uden at vi
kommer tættere på det overordnede mål med en god og aktiv klub, og at vi
derfor hellere vil fokusere på andre områder.
Aktiviteter:
Der var enighed om at sætte lidt mere fokus på torsdags-roningen, hvor
instruktørerne dels anbefaler nye kursister at deltage for at få lidt praktisk

træning som led i frironingen og for at lære andre medlemmer af klubben
af kende. De ”normale” deltagere vil derfor tage hensyn til nye roere f.eks.
med at lave både en kort og en lidt længere tur, hvor alle derefter mødes til
en kop kaffe ved containerne.
Andre forslag til aktiviteter er meget velkomne til Tommy.
Åbenhed:
Der var enighed om, at vi skal være mere åbne og aktive ift. pressen,
kommunen og andre interesse-organisationer med relevans for vores
interesse (f.eks. DGI, DKF o.a.)
Klubhuset er også blevet mere åbent for dels at skaffe et bedre indeklima,
og dels gøre det mere indbydende til f.eks. forbipasserende, der kunne
benytte en lille bænk foran til pause på vandreturen.
Det er blevet meget pænt, og der blev luftet flg. forslag til forbedringer: en
lille skillevæg midt i rummet med fliser på jorden i den bageste halvdel til
omklædning kunne være rigtig god.
Uddannelse:
En instruktør uddannes pr. år er en fornuftig målsætning, specielt under
hensyntagen til at det er omtrent udgiftsneutral for foreningen, da der er ret
gode refusionsordninger til rådighed.
Målet med at uddanne egne folk er dels at udbrede kendskabet til
muligheder for videreuddannelse samt generelt højne aktivitetsniveauet, og
dels at vi derved får mulighed for at aflaste vores nuværende instruktører,
således at de ikke løber sure i opgaven og på sigt løber skrigende væk.
Jan har planlagt et genopfriskningskursus, der måske kunne friste roere
med flere år på bagen. Jan beskriver kurset i en mail til Torben, der
derefter rundsender til alle medlemmer.
Under hensyntagen til de diskuterede visioner vedr. medlemmer og
åbenhed, er der enighed om at støtte Jan, hvis han ønsker en instruktøruddannelse på højere niveau (f.eks. EPP3 eller EPP4).
Arrangementer:
”Dit rovandsture”: en mulighed omkring madkurve, botanik, kultur,
historie ell.a.
Udvalg:
Arrangementsudvalg:
Anette, Birgitte og Joan har flg. overvejelser:
Reklame for torsdags - (herunder evt. to tur-længder) og søndags - turene
Weekendtur til Jegindø 13-15. Juni (nærmere planlægning kommer)
Fødselsdagsfest for klubben
Åbenthus dag med kajak-leverandør (Jan kontakter Zapp Divers; Ø.

Hurup) lørdag den 31.5
o Markedsføring
o Evt. fokus på familie-arrangement (f.eks. ved lån af 4 stk.
polo-kajakker fra DGI)
o Erfaringerne viser, at en åbenhus dag fungerer bedst fra den
grønne plæne
o Grill, Trangia, overlevelsestelt m.m.
”Ren Fjord” næstkommende søndag. Anette sender oplæg til Torben, der
sender til alle medlemmer med en opfordring til at bakke op om
arrangement.
Forslag om tur til Hirsholmene 5-6. Juli kom op under mødet.
Uddannelsesudvalg:
5 deltagere til frironingskurset næstkommende søndag i svømmehallen
o Selvtræning: torsdags-roning anbefales
o Der kommer en prøveweekend senere på året, når vandet har
en mere fornuftig temperatur
Genopfriskningskurset løber af stablen lørdag den 24. Maj kl. 10-15
Web-udvalg:
Nyt layout er på plads, men der kommer en mere gennemgribende
modernisering senere, når web-masteren har lidt mere tid.
Opslagstavlen lukkes snart
Diskussion om principper for placering og antal af sponsor-logos i bunden
af hjemmesiden. Der var enighed om, at de sponsorer, der vurderes at
bidrage mest til klubbens udvikling og målsætning skulle præsenteres
bedst muligt.
Materialeudvalget:
Broen skal rengøres før standerstrygning/hejsning den 27.4.
o Tidspunkt for rengøring blev besluttet til at blive lørdag den

19.4 fra kl. 9:30.
o Jan, Tommy, Lars Bitz og Erik har indvilliget i at deltager i
sjakket
To stk. både skal navngives. Navnet på den ene blev besluttet at skulle
referere til en af sponsorernes logo-dyr.
Organisationer
DKF: Vi har meldt os ud fordi det var for dyrt uden at vi fik noget ud af
det.
DGI: er relativ billig (150 kr. / medlem) og vi får en del støtte og tilskud
således at det er et fornuftigt valg.
Mariagerfjord Kommunes idrætsråd: vi er medlem (100 kr. / år) og giver
os mulighed for at leje lokaler samt modtage tilskud. Endvidere
harmonerer det også fint med vores ønsker om at vore synlige og åbne
over lokalsamfundet.
Arbejdsmetoder og ansvarsfordeling
Der var en principiel drøftelse af ansvar og kompetencer, og der var
udbredt enighed om en meget stor grad af selvstyre under ansvar for de
respektive udvalg.
Som grundprincip er de enkelte udvalg selvbestemmende, og det er kun
ved principielle temaer, bestyrelsen føler det nødvendigt at blive
konsulteret, før beslutninger sættes i værk.
I tilfælde af, at et udvalg foretaget sig noget, der giver anledning til kritik
eller diskussion, tages en principiel diskussion i bestyrelsen for at
videreudvikle selvstyreprincippet.
Evt.
Udnyttelse af kajak-køjerne i containerne blev drøftet, idet nogle
medlemmer har problemer med f. eks. højt placerede køjer, der er svære at
nå, hvis man ikke er særlig høj eller hvis man ikke er særlig stærk.
Der var enighed om, at Anette laver et udkast til principper for placering af
kajakker, der drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvorefter Anette får retten
til at flytte rundt kajakker under hensyntagen til de vedtagne principper.

