KAJAKBUMSERNE

TINGMØDEREFERAT, 12 MAJ
2008 PÅ ALS ODDE
I mødet deltog: Jonny, Christina, Irena, Finn, Allan, Tommy, Henning og Per
1. Irena valgtes som dirigent og konstaterede at tingmødet var rettidigt indkaldt.
Per blev valgt som referent.
2. Henning kunne med sorg berette om de tragisk mange turaflysninger i den forløbne sæson.
Vejret blev alene gjort hovedansvarlig. Der har været et fyldigt vinterprogram. Paul Blood
og Leif Halling reddede svømmehalstræningen, idet vi nu skal stille med en bassinredder
hver gang vi er i svømmehal. Gad vidst om der også skal en sådan en med, når vi er på
havet? Der har været et intensiveret samarbejde med Mariager Kajakklub om koordinering
af træning i svømmehal. Dette forsøges udbygget fremover. Vi er for tiden 34 Bumser
sluttede formanden, der modtog godkendende ovationer for sin omsorgsfulde ledelse.
3. Jonny fremlagde det af revisoren godkendte regnskab, og berettede om en sund økonomi.
Det blev besluttet at Allan og Christina skal arbejde videre med udviklingen af en ind - og
udstigningskran eller et andet fremtidssikret projekt, da medlemmernes gennemsnitsalder
med faretruende hast nærmer sig støvets år.. Kassererens eksemplarisk korte redegørelse
blev godkendt med applaus.
4. Ud over at forsamlingen mente webmasterens selvportræt på hjemmesiden næppe ville tage
skade af en ansigtsløftning, var der almindelig tilfredshed med siden og dens funktioner.
Medlemmerne må gerne tilsende flere gode billeder til fotogalleriet og der var ønske om
flere relevante links.
4, 2; 4,2,1 og 4,2,2
Der må efter koordinerende samtaler med Hadsund Roklub og Mariager Kajakklubs
instruktører findes en afklaring på, hvor mange lørdage det vil være hensigtsmæssigt, at vi
ønsker i svømmehal og hvornår, idet hallen ønsker at friholde søndage. Formanden og
Johnny forhandler
5. og 5,1 :
En optælling af kilometertal dels for medlemmerne dels for bassinredderne viser, at Hobro
Svømmehal er mindre fordelagtig. Adgangsforholdene og prisen skal dog undersøges som
alternativ mulighed.
6. Formanden modtog genvalg. Revisoren, Allan, ligeledes. Begge med applaus.
7. Det vedtoges enstemmigt at TINGMØDET forsøgsvis afholdes kl. 15.00 om lørdagen før
Pinsedag og som hidtil med efterfølgende overnatning på Odden og morgenkaffe ved
solopgang hos Lise i ”Jægerhuset”. Ændringen skyldes hensynet til udnyttelsen af
indadgående tidevand om søndagen. Den nødvendige ændring af vedtægterne, kan så
vedtages på efterfølgende tingmøde.

Mariager d. 13/5, 00.57

Irena Sloth Carlsen
Ordstyrer

Henning Reichstein Nielsen
Formand

Tingmøde
søndag den, 12. maj 2008. kl. 1000 på Als Odde.

Dagsorden er som følger:
1.

Valg af ordstyrer.

2.

Formandens beretning. v. Henning Reichstein

3.

Regnskabsaflæggelse.

4.

Udvalgs beretninger:

4.1.

Hjemmesiden v. Tommy Rasmussen

v. Johnny Lorentsen

4.2.
Svømmehal v. Johnny Lorentsen
4.2.1. Bassinredder til kommende vintersæson.
4.2.2. Koordinering med Mariager Kajakklub. (Forventet krav fra hallen).
5.

Behandling af evt. indkomne forslag.
Der er modtaget følgende forslag fra Christina:

5.1.

At der bliver undersøgt muligheden for at vores vinterøvelser i svømmehal kan
foregå i Hobro. Forslaget er ikke ensbetydende med at jeg vil undersøge dette.
Med kommunalreformen og Mariagerfjord kommunes tilblivelse, vil jeg mene,
at prisen for at være i en svømmehal burde være ens i hele kommunen.
I min verden, så ligger Hobro mere i midten i forhold til hvorfra de forskellige
deltagere kommer.

6.

Valg af bestyrelsesposter.

7.

Formanden er på valg.

(Henning modtager genvalg).

Valg af revisor.

(Allan modtager genvalg).

Eventuelt.

Als Odde, den 9. april 2008

