
Referat af bestyrelsesmødet d. 27. november 2012 for Mariager Kajakklub

Mødedeltagere: 
Torben Holmgren (TH)
Klaus Hymøller (KH)
Mette Kristensen (MK)
Jan Nielsen (JN)
Lars Danielsen (LD)

Afbud:
Torben Degn (TD) glemt at indkalde, sorry
Claus Holm (CH)
Poul Erik Neergaard (PE)

1. Opfølgning  fra sidste møde.
Sidste mødes aftaler er under afklaring.

2. Toiletvogn
Trods lidt problemer mht. vand og kloakafgift er der fundet en løsning. Vi skal selv 
betale ca. 15.000,- for vandtilslutningsafgift. Dette blev fuld talrigt besluttet dags dato og 
projektet fortsætter. KH kontakter entreprenøren.

3. Svømmehal, tovholdere mm
KH kontakter Arne og Randi som livreddere.
19/1 Mette, nøgle til svømmehal udleveret af JN
23/2 Klaus
16/3 Klaus
13/4 Jan

4. Vintearrangementer
PE arrangerer aftale med Allan Haagen vedr. grej og turmad. PE ligger det på forum.
SOK tur og pagaj fremstilling er foreslået, medlemmerne arrangere selv.
JN kontakter DGI for aftale vedr klattrevæg, det bliver dog en hverdagsaften.

5. Nyhedsbreve
PE fortsætter som skribent fra 2013

6. Arrangementer 2013
Generalforsamling d. 19/2 i spejderhytten. KH kontakter spejderne.
Standerhejsning d. 20/4
Vis dit rovand for havkajak nord medlemmer  aug/sep



7. Budget 2013
Der undersøges om vi kan skaffe støtte til en ny bro. Anskaffelsen vil ca. koste kr. 
35.000,- . Flasker tingene sig skulle vi gerne have en ny bro til næste sæson.

8. Webudvalget
Intet nyt.

9. Materieludvalget
Broen er taget på land, skal have en gennemgribende renovering, ny bro overvejes.

10. Uddannelsesudvalget
Der købes nye spraydæk til instruktørene. Klubbens udstyr checkes af ved samme 
lejlighed. Der køres et frironingskursus i 2013 og det bliver formentlig i juni.

11. Turudvalget.
Turudvalget arrangerer rotur d. 23/12 gløgg og æbleskiver. Rotur kl. 13.00
Overnatningstur d. 12 - 13/1. Disse og andre ture annonceres i forum.

12. Evt.
MK opretter en side på facebook for Mariager Kajakklub. Det kommer på forum når 
siden åbnes, men det bliver nok ikke før sæson start 2013

13. Dato for næste møde.
Tirsdag d. 15. januar kl. 19.00 i den blå container.

For referat
Jan Nielsen


