
Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 12. August 

2008 
  

  

  

Deltagere: Anette, Jan, Torben, Leif, Lars, Søren Kim, Tommy, Erik 

       Sidste referat 

Referatet blev gennemgået for at opfriske, da der var gået lang tiden 

siden sidst.  

Referatet blev godkendt og der var enighed om, at der var sket rigtigt 

meget siden sidste møde. 

       Fonde 

Tommy havde undersøgt forskellige muligheder, og der er rigtig 

mange fonde, der støtter forskellige formål. 

Torben fremførte, at det sandsynligvis vil være vanskeligt at få støtte 

til f.eks. nye kajakker, fordi klubben har en rigtig god økonomi og er i 

stabil leje, men at der burde være gode muligheder for støtte til 

uddannelse og til forskellige former for sikkerhed f.eks. veste, 

spraydeck, lejr/tur-udstyr  ell.l. 

Det vurderes også som gode muligheder for støtte til klubaktiviteter 

ifm. flytning (f.eks. til klublokaler) , hvis det bliver aktuelt. 

Tommy undersøger relevante fonde til ansøgninger om div. udstyr jfr. 

ovenstående. Jan og Leif laver en ønske-liste til Tommy. 

       Arrangementsudvalget 

Der er ikke afholdt møder siden sidst pga. ferie. 

Anette ønskede input vedr. arrangementer i løbet af ferien, hvor der 

ønskes afholdt ca. et arrangement om måneden i løbet af vinteren. 

Mulige arrangement: fortæring på tur, Samsø rundt-spil, førstehjælp 

(Søren Kim kontakter Bjarne Platz for en forårsseance), vedligehold af 

glasfiber-kajak (hands-on), visning af kajak-film, løvfalds-tur (lørdag 

den 27. September alt. 4-11. September). 

Torsdag-roning:  

Arrangementen har været en stor succes med mange nye deltagere. 

Der har dog været problemer med manglende møde hos enkelte af de 

udpegede bestyrelsesvagter, der har ansvaret for de korte ture med nye 

deltagere.  

Manglende overholdelse af aftaler lægger et stort pres på de 

bestyrelsesmedlemmer, der alligevel møder op, og derfor føler sig 

forpligtet til at tilsidesætte egne interesser med længere og hurtigere 

ture, da de nye selvfølgelig skal have den aftalte støtte. 

Liste med torsdagsvagterne opfordres derfor til at blive overholdt. 

Klubbens kajakker er desuden ved at at være overbookede om 



torsdagen. Overvejelser om indkøb af nye klubkajakker for at dække 

behovet overvejes sammen med kontingentopkrævningerne, hvor der 

ofte bliver et vist frafald, og hvor presset på klubkajakker derfor 

reduceres. 

Reglerne for ikke-friroede – ikke mindst kystnær roning, hvor der kan 

bundes – skal overholdes, og bestyrelsesmedlemmer har pligt til og 

opfodres til at oplyse om de relevante sikkerhedsregler, hvis brud på 

disse regler opleves. 

       Uddannelsesudvalg 

Svømmehalstræning: instruktørerne aftaler indbyrdes jfr. de aftalte 

svømmehalstider 

       Web udvalg 

Fotofremvisning via Cobbermine: opsætning er blevet positivt 

modtaget, men der blev udtrykt et ønske om undersøgelse af, om de 

nyeste filer kan placeres øverst indenfor de enkelte år istedet for 

nederst som nu. Leif undersøger mulighederne. 

Kontonummer er – måske - forsvundet fra hjemmesiden: Torben 

checker lige, og Leif beder Hymøller om at sætte kontonummer på 

igen, hvis det er væk. 

       Materialeudvalg 

Flere af klubmedlemmerne har gjort et stort og påskønnet arbejde med 

at gøre området omkring containerne smukkere. F.eks.er der luget 

ukrudt, fjerne unødvendige låsebeslag, malet, skaffet stropper med 

huller til ophæng af kajakker.  

       Kajak-materiel udvalg 

Overvejelser om indkøb af nye kajakker pga. stort medlemstilgang: der 

er kommet 23 nye medlemmer på det sidste, og der er vist stor 

interesse, bl.a. fra nogle unge piger. 

Evt. salg af kajakker lægges derfor standby, men der overvejes køb af 

nye. I de overvejelser indgår et valg af mindre kajakker, der er specielt 

velegnede til unge og/eller mindre personer. 

De nye kajakker er modtaget og bliver brugt meget flittigt. 

Plast-kajakkerne er hængt op i stroppe, således at de ikke bliver flade i 

bunden. 

       evt. 

Gæstemedlemskab og udlejning af kajakker: det har vi ikke mulighed 

for / overskud til at håndtere. 

Prøvetur: hvis et klubmedlem ønsker at give et ikke-medlem en enkelt 



prøvetur i en klubkajak er det i orden, hvis vores generelle 

sikkerhedsmæssige regler ellers overholdes. 

Fjordens dag: 14/9 om eftermiddagen (www.fjordens-dag.dk ): 

Klubben har meldt, at vi vil præsentere rulninger samt forskellige 

redningsøvelser. Erik har meldt sig som speaker, og Annette har lavet 

en liste over potentielle deltagere.  

Der planlægges en nærmere dagsorden under torsdags-seancerne. 

Jan har planer om egen skole med 3 kajakker www.rohavkajak.dk , 

hvilke ikke på nogen vis vil interferere med Mariager Kajakklub. 

  

Næste bestyrelsesmøde: 30. september 

  

Evaluering af åbent hus: 

          Meget positiv oplevelse  

          Mange medlemmer 

          Megen aktivitet er fulgt efter: f.eks. torsdags-roning 

          Undgå for lang tid pr. person pr. kajak 

          Veste ell.l. for medlemmer/instruktører 

          Bedre arbejdsopdeling omkring fortæring 

          Bedre arbejdsdeling: opgaver / tidsrammer / person 

          Ikke behov for pool-kajakkerne 

          Ikke til næste år; det er for tidligt, men mulighed for en mindre 

begivenhed en enkelt aften ved klubben kunne overvejes. 

 


