Referat af bestyrelsesmødet d. 8. Maj 2012 for Mariager Kajakklub
Mødedeltagere:
Torben Holmgren (TH)
Klaus Hymøller (KH)
Mette Kristensen (MK)
Jan Nielsen (JN)
Afbud:
Jess Lundberg (JL)
Lars Dahl (LD)
Poul Erik Neergaard (PE)
Torben Degn (TD)
Claus Holm (CH)

1. Opfølgning fra sidste møde.
Sidste mødes aftaler er under afklaring
2. Åbent hus arrangement.
MK sørger for telt som læsejl samt banner, MK synliggør ligeledes på facebook. TH
køber rundstykker og printer brochurer.
Vi mødes kl. 9.30. Kajakker roes over til det grønne areal.
3. Container køb.
Er besluttet JN bestiller container og lås. TH bestiller låsebom.
JN og LD sætter lægter op medmindre menige medlemmer melder sig.
4. Torsdagsroning, hjælpere
Problemet er ikke så stort pt. men tages op igen efter åbent hus arrangement.
5. Nyt fra kommunen
Der er kommet et brev om at kommunen ikke har glemt os, og at der bliver lavet en
lokalplan primo 2013, hvor der så efterfølgende kan træffes stilling til hvor vi kan være.
Derfor mener vi at der stadigvæk er for lange udsigter til at et byggeri kan påbegyndes.
KH tager derfor kontakt til kommunen, da vi vil have rindende vand og toilet her og nu.
6. Nyhedsbrev
PE skriver også oktober og december.
7. Web udvalget
JN bytter om på link og sidste nyt fra kalenderen så kalenderdelen kommer øverst.

8. Materiel udvalget.
KH køber en solcelle ventilator så virkningen kan afprøves i den røde container.
JL kontaktes da den elektriske løsning sættes på strandby indtil solcelle løsningen er
afprøvet.
Det overvejes at flytte klubbens containere til modsat ende af parkeringspladsen, da der
så er adgang til vand ved rensningsanlægget. KH forhører sig hos kommunen hvordan
vi forholder os til det.
9. Uddannelses udvalget.
Der er pt. 3 tilmeldte til frironingskurset d. 16-17/6. MK laver en lille flyer til
brochuren, som deles ud til åbent hus.
10. Dato for næste møde.
Mandag d. 4. Juni kl. 19.00 i den blå container.
11. Evt.
De nye vedtægter findes og lægges ud på hjemmesiden.
MK køber klodskasser.

For referat
Jan Nielsen

