Referat af bestyrelsesmødet d. 7. august 2012 for Mariager Kajakklub
Mødedeltagere:
Torben Holmgren (TH)
Klaus Hymøller (KH)
Mette Kristensen (MK)
Jan Nielsen (JN)
Lars Danielsen (LD)
Poul Erik Neergaard (PE)
Afbud:
Jess Lundberg (JL)
Torben Degn (TD)
Claus Holm (CH)
1. Opfølgning fra sidste møde.
Sidste mødes aftaler er under afklaring. Solcelleventilator er monteret
2. Brev til kommunen vedr. toilet og vand
Vi er blevet opfordret til at ansøge om vand og toilet af et byrådsmedlem og vil
selvfølgelig gøre brug af dette. KH sætter et brev sammen.
3. Noget nyt fra kommunen vedr. klubhus
Der er ikke så meget nyt, så vi afventer stadigvæk.
4. Klubarrangementer-ture-svømmehal
Løvfaldstur 29/9, lillejuleaftenstur 23/12, svømmehal i vinterperioden KH kontakter et
par medlemmer med bassinprøve som skal fungere som livreddere. MK tager kontakt
til Leif Halling for en aftale med svømmehallen. En aften om hjemmelavet turmad.
MK efterlyser ønsker om vinteraktiviteter på forum.
Klubturen om foråret er fastlagt til at være omkring grundlovsdag.
5. Udlån af kajakker.
Vi åbner på forsøgsbasis op for at du som friroet medlem kan anvende udvalgte af
klubbens kajakker til enkeltstående ture med roere fra andre klubber, som besidder de
samme kundskaber som vores frironingskurser kræver.
Ture må af sikkerhedsmæssige hensyn kun gives af friroede medlemmer.
Alle skal bære svømmevest og ture må kun gennemføre fra 1. Maj til 30. September.
Kun disse kajakker kan bruges til formålet nr. 2, 3 og 6. Kajakken skal reserveres under
kajakreservation.
Udlånte kajakker må ikke transporteres, så ordningen gælder kun på Mariagerfjord.

6. Webudvalget
For overskuelighedens skyld skal der kun svares i forum hvis man kan deltage i et
arrangement, andet snik snak skal være under kajaksnak.

7. Materieludvalget
Henstiller til at der gives besked hvis wiren til finnen bøjer, der er lige skiftet på to.
Hop i- og ud af kajakken mens den flyder det skåner materiellet og holder kontingentet
nede.
8. Uddannelsesudvalget
Afholder frironingsprøve d. 25/8. Der sendes mail til deltagerne om at de skal komme
ud at øve.
9. Turudvalget.
Overvejer en vintertur med overnatning.
10. Dato for næste møde.
Tirsdag d. 25. september kl. 19.00 i den blå container.
11. Evt.
MK sender vedtægter til JN så de kan lægges på hjemmesiden.
CH træder ind i bestyrelsen i stedet for JL.
MK opretter en side på facebook for Mariager Kajakklub. Det kommer på forum når
siden åbnes.

For referat
Jan Nielsen

