Referat af bestyrelsesmødet d. 16. April 2013 for Mariager Kajakklub
Mødedeltagere:
Torben Holmgren (TH)
Klaus Hymøller (KH)
Mette Kristensen (MK)
Jan Nielsen (JN)
Claus Holm (CH)
Lars Danielsen (LD)
Afbud:
Poul Erik Neergaard (PE)

1. Mødet med Mellerup
MK og JN har været til møde med Mellerup mht. planlægning af ture, så vi ikke
kommer til at krydse hinandens kalendere. Nogle ture vil fremover kun være for MKK
medlemmer, så vi kan styrke sammenholdet i egne rækker. Vi vil dog stadigvæk lave
nogle fælles ture som hidtil.
2. Standerhejsning
Morgenbrød kl. 9.30 KH køber ind. MK køber pålæg. Helle laver bålmad til middag
samt køber ind dertil. Der er anskaffet båludstyr til klubben som i fremtiden kan have
nytte af. Indvielse af den nye bro hvor Sparekassen Kronjylland måske vil deltage.
3. Klubhus
Det går den rigtige vej. Kommunen er ved at have grunden på plads og vores placering.
Vi skal mødes med kommunen ultimo maj vedr. det videre forløb.
4. Åbent hus
Der laves et åbent hus arrangement lørdag 1/6 kl. 10 til 15 på det grønne areal ved
sejlklubben. Medhjælpere søges til at tage evt. nye med på vandet. Det falder uheldigvis
sammen med Sverigesturen, men det kunne desværre ikke passes ind på andre
tidspunkter. MK laver banner til at hænge op. Arrangementet annonceres i de tre
ugeaviser som dækker fjorden. TH og KH får kontaktet aviserne, så det annonceres i
ugen før og samme uge som arrangement er sat til. Ved indmeldelse på dagen vil der
være et gratis frironingskursus til de 10 første som melder sig ind. Kurset er d. 8 og 9
juni.
4. Evt.

5. Dato for næste møde.
Tirsdag d. 21. eller onsdag d. 22. maj kl. 19.00 i den blå container.
Datoen afhænger lidt af mødet med kommunen.

For referat
Jan Nielsen

