Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub den 02. December 2008
Referat fra bestyrelsesmøde i Mariager Kajakklub tirsdag den 2.
December 2008
Deltagere: Anette, Jan, Torben, Leif, Kirsten, Per, Erik
Sidste referat
Referatet blev gennemgået som optakt til mødet. Referatet blev
godkendt.
Siden sidst
Der er p.t. 114 medlemmer i klubben.
Der er kun fire pladser tilbage i containerne.
Søren Kim har meldt sig ud af bestyrelsen og klubben med baggrund i
diskussioner om hvordan instruktion af nye medlemmer ønskes
gennemført.
Klub container
Konkurrence omkring havnens udvikling er blevet offentliggjort og ser
meget spændende ud.
Næste fase i havnens udvikling bliver udarbejdelse af en masterplan,
der forventes at foreligge efter en en periode på ½ til 1 år.
Flere kommentarer fra f.eks. visionsudvalget m.m. forventes at blive
taget til følge og/eller indgå i overvejelserne.
Der tages sikkert lidt fra hver af de fire forskellige arkitektforslag, så
resultaterne er rimeligt usikkert.
Under alle omstændigheder vurderes det som en meget lang periode,
inden der kommer et færdig resultat, der betyder noget for os omkring
placering og forholdene med hensyn til et klubhus.
Klubbens økonomi giver mulighed for at dække omkostningerne til en
kontor-container, med en kasse-beholdning på ca. 20.000 kr. samt
muligheder for at trække op til 50.000 kr. på kassekreditten.
Som andre vigtige forudsætninger før en beslutning forventes det, at vi
kan betale en evt. gæld ud, hvis vi vælger at reducere på de
sædvanlige indkøb af ekstra kajakker m.m. i et enkelt år samt at vi altid
kan sælge containeren igen uden det helt store tab, hvis vi senere
ønsker at benytte den mulighed.
Med baggrund i ovenstående investeres der derfor i en container i
standard 20 ” størrelse i kontorudgaven med vinduer og strøm til lys
og varme, men stadig uden vand og toilet.
Containeren placeres på jorden på øst-siden af de nuværende
containere.
Tommy har som forarbejde fundet en passende container, og Jan

sørger for anskaffelse samt andre praktiske emner som transport og
låsearrangement.
Arrangementsudvalg
Jan køber lidt kransekage og champagnen til nytårsturen søndag den 4.
Januar.
Uddannelsesudvalg
Svømmehalstiderne er allerede fuld booket for resten af året, så vores
svømmehalsaktiviteter må betragtes som en succes.
Web udvalg
Tommy har lavet et oplæg, der tidligere er sendt ud til bestyrelsen.
Der er aftalt enkelte mindre rettelser, som Tommy har lovet at udføre.
Materialeudvalg
Anette afleverer løbende nøgler til klubcontaineren fra hjemadressen,
og har oftest også nøgler med, når hun kommer i nærheden af klubben.
Det alternative låsesystem, der er billigere og mere fleksibelt end det
nuværende, er indført på de første par containere, og det gamle
nøglesystem udskiftes, samtidig med at klublokale-containeren skal
udstyres med nye nøgler.
Kajak-materiel udvalg
Den efterlyste redningsvest er fundet – i en ’forkert’ container.
evt.
Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til tirsdag den 27. Januar. 2009 kl.
19:30
Generalforsamling fastlagt den 24.2.2009 kl. 19:00. Kirsten spørger
Erik om vi kan benytte Airlock – lokalerne igen.

