Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20.5.2008
Deltagere:
Søren Kim, Anette, Kirsten, Tommy, Jan, Leif, Erik, Lars D
1. Sidste referat:
Referat fra sidste møde godkendt
2. Visioner:
Tommy havde udbygget hans oprindelige oplæg med modtagne input og
det udleverede opdaterede oplæg blev diskuteret igennem.
Målsætningerne blev justeret en smule, idet de vurderes som lidt vel
optimistiske, men generelt er det et mål at øge aktivitetsniveauet i
kajakklubben med bl.a. flere medlemmer og flere aktive medlemmer i
aktiviteterne.
3. Arrangementer:
Generelt er det et mål at få flere folk aktive, så klubbens arrangementer
skal ses med denne indfaldsvinkel på.
3.1 Åben hus:
Positiv tilbagemelding fra alle på de uddelegerede opgaver (jfr. Annette’s
mail-liste).
Diskussion om ølsalg endte med enighed om at det var OK at sælge øl til
arrangementet, men at der ikke skulle reklameres alt for meget med det af
pædagogiske grunde.
Indkøb vurderes til at skulle bespise ca. 50 interesserede.
Per forespørges om mulighed for at lave et stort banner – i lagen størrelse
– med forklaring på aktiviteterne.
Lars D sørger for oprydning omkring containerne sammen med Lars B hvis muligt før åben-hus arrangementet.
3.2 Torsdags-roning:
De udsendte vagtplanen er blevet positivt modtaget, og der byttes rundt
for den enkelte ’vagthavende’, hvis den angive dag ikke lige passer.
Flot fremmøde på torsdag-roningen efter sæson-starten: 9 deltagere den

ene torsdag og 10 deltagere den anden.

4. Uddannelsesudvalg:
-

4.1 Jan vil gerne deltage og gennemføre et EPP (European
Paddle Pass) kursus i Esbjerg, men vil selv betale for evt. at
kunne benyttet uddannelsen i andre sammenhænge end
Mariager Kajakklub. Klubben insisterer dog på at betale
prøvegebyret, da en sådan uddannelse uden tvivl også vil
komme klubben til gavn.

Svømmehalstræningen for nye kursister placeres weekenden før fjordtræningen starter op.
Det anbefales, at alle nye anskaffer sig personligt spraydeck og vest, også
selvom de ikke har egen kajak.
Et frironingsforløb til efteråret (senest i august) vurderes under
hensyntagen til antal interesserede – evt. efter åbent hus arrangement. Hvis
der er tilstrækkelig interesse, afholdes kurset.
Det vurderes ikke som basis for at gennemføre et havkajakroer kursus i år,
da de fleste potentielle interesserede gennemførte det sidste år.
Søren Kim har modtaget henvendelser fra enkelt personer, der kender
Mariager Kajakklub fra DGI , om at gennemgå kursus hos os. Som følge
af vores normale holdning til kursus m.v. der går på, at det skal være til
gavn for klubben, og derfor kun for klubmedlemmer eller kommende
medlemmer. Vi har ikke kapacitet eller lyst til at gennemføre andre
aktiviteter, der ikke har positivt indflydelse på klubben eller klublivet.
Svømmehalskurserne vil sandsynligvis blive lagt om lørdagen i stedet for
om søndagen efter krav fra svømmehallen.
5 Web-udvalg:
Nyt fotogalleri-program (Coppermine) vurderes, da det er mere
anvendeligt (lettere at indlægge foto og med videomuligheder) end vores
nuværende og samtidig belaster web-masteren mindre.
6 Materiale udvalg:
6.1 Principper for fordeling af kajakker i containeren: Anette’s oplæg blev
diskuteret og med mindre korrektioner godkendt og bliver snarest lagt ud
på hjemmesiden. Herefter er det Anette’s ret og pligt at fordele kajakkerne

efter disse principper.
6.2 Ny container: der er kun en ledig plads tilbage, og der er derfor behov
for en ekstra container. Efter sidste runde med forespørgsel om
priser/kvalitet, vurderes det at prisen for en fornuftig container med
tilbehør er ca. 15-20.000 kr.
Tommy spørger Torben, hvordan han som kasserer vurderer bestyrelsens
ønske om at benytte dette beløb. Efter afklaring bestiller Leif derfor en
ekstra container af passende kvalitet fra Danish Container Supply.
6.3 den flydende strandbred: bestyrelsen vurderer ikke at at der er behov
for denne strandbred, og den fjernes derfor i forbindelse med oprydningen.
6.4 overdækning og halvmur: Tommy spørger Lars D om han vil stå som
tovholder på projektet.
Det blev indskærpet, at aftalen med Jan vedr. materiale ansvar
udelukkende gik på det flydende materiale. Der mangler derfor for
nuværende en ansvarlig for det faste materiale.
Tommy forespørger med den kommende informationmail om en evt.
interesseret person, samtidig med at der bliver gjort opmærksom på at der
allerede er besluttet, at der arrangeres en arbejdsdag vedr. klubhuset.
6.5 salg af Inuit og køb af ny kajak: da erfaringerne og tilbagemeldingerne
fra brugere siger, at Inuit’en er for dårlig, ønskes den solgt snarest muligt.
Vi har p.t. 5 stk. klubkajakker, hvilket vurderes som meget passende, både
til friroede klubmedlemmer og nye kursister.
Salg af en Inuit og Golzianen uden ejermand ( hvis der ikke findes en ejer
via opslag på hjemmesiden), besluttet.
Endvidere besluttes køb af en ny uskivet pagaj: 950 kr. 2 veste: 1500 kr.
Kajak (gerne alternativ til Wally’n): ca. 12.000 kr.
Jan undersøger mulige kajakker, herunder evt. brugt via internettet,
6.6 låger og låse skinner skal smøres: ny materialmand på banen.
7. evt.
7.1 Kulturelt samråd: Per ville præsentere samrådet for bestyrelsen, men
da han ikke kunne være tilstede, skubbes punktet til næste
bestyrelsesmøde.
7.2 Mulighed for at finde fonde, der vil kunne støtte klubben: Tommy vil
gerne undersøge mulighederne. Alle tænker over sagen, og kontakter

Tommy med mulige fonde.
7.3 Mariager Fjord dag : Anette deltog i mødet sammen med mange andre
organisationer. Mange – herunder Kajakklubben - har meldt sig ind med
aktiviteter på dagen.
7.3 Tommy sender informationsmail til alle medlemmer efter
bestyrelsesmødet, som sidste gang.
Ejermand til Golziane efterlyses
Torsdagsroningen er kommet godt igang, herunder med de to ruter
Materialeansvarlig for faste materialer søges
Åbent hus
Næste tur: Jegindø
Fjordens dag.
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 12. August kl. 19.00

