
 
 
 

Referat af tingmøde i Kajakbumserne   16.05.2004   på Silleborg Hage. 
 
 
Punkter i henhold til dagsorden. 
 

1. Valg af ordstyrer. Allan blev valgt, og gav ordet til formanden.  

2. Formandens beretning: Henning konstaterede at Kajakbumserne nu har bestået i to år. Og medlemsskaren er 
stille og roligt vokset fra de oprindeligt 7 til i øjeblikket 20 medlemmer.  
• Der havde været rimeligt mange ture. Blandt andet Lindenborg Å, Lovns Bredning, Fyns Hoved med 

flere.  
• Vi fik også døbt en hjemmebygger, som stadig er den flotteste. 
• Arrangementer i løbet af 2003. Øster Hurup i Juli. Randers Roklub lidt senere på året. Ellers har Året 

været præget af at medlemmerne har anskaffet nye både, og det er jo dejligt. 
• Svømmehalsarrangementerne har kørt fint, og har været flot arrangeret af Johnny.  
• Temaaftenerne har været fine. Vi har hørt om vikingenavigation, overlevelse, vind og vejr, skrogformer 

samt træning og ernæring. Tak til arrangørerne, men her kan vi godt trænge til lidt nyt. 
• Vi har ikke fået henvendelser om deltagelse i noget som helst, så vi kan slappe af og blive bedre. 
• I dette forår har vi endnu ikke haft de store ture, og flere er blevet aflyst, dels på grund af vejret, men også 

på grund af manglende deltagelse, men nu tager vi hul på sæsonen. Husk turen Skanderborg – Silkeborg 
den. 5-6. juni. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Kassererens beretning:  Johnny fremlagde regnskabet, og redegjorde for klubbens økonomi. 
Kassebeholdning  07.06.03.  kr.  1.250,-  
Indtægter: Kontingent samt renter 502,22 
Udgifter:   Kørselsgodtgørelse instruktør  225,-  
Kassebeholdning pr. 16.05.04. kr.  1.527,22 

Regnskabet blev godkendt. 
Peter Øgård bør købe farvepatron til printeren. Husk bilag til kasserer.  

4. Udvalgsarbejder: Peter meddelte at han var udtrådt af bestyrelsen i Mariager Fjords Netværk. Hans melding 
var at netværket havde ændret interesseområde i forhold til Kajakbumserne, og at de øvrige organisationer med 
tilknytning til det maritime havde meldt sig ud. Efter en debat, blev der holdt afstemning om vi skulle melde os 
ud af netværket og lade andre organisationer om at varetage interesseområderne på vandet, eller om vi skulle 
blive og prøve at påvirke udviklingen.  Afstemningen var 5 for udmeldelse og 4 for at blive. Peter melder os 
ud. Eventuelt bakket op med et brev fra formanden. 

5. Valg af formand: Henning blev genvalgt. 

6. Svømmehal til vinter: Johnny påtog sig, i lighed med sidste år, at være koordinator. Vi vil prøve en mere 
struktureret form, således at man ved hvornår der foregår hvad, og hvem der står for det. De nærmere detaljer 
aftales på efterårets planlægningsmøde. Det bør tilstræbes at der ikke forekommer sammenfald mellem 
svømmehal og planlagte ture. Forbered jer til dette møde. 

7. Indkomne forslag: Der var ikke modtaget nogle forslag. 

8. Eventuelt:  
• Ingvard ønsker et bedre udbygning af hjemmesiderne med f. eks. Selvbyggersider, Gearløse overdrev og 

kajaksnak. 
• Endvidere efterlyser han bedre turannoncering på et tidligt tidspunkt. Det blev påpeget at det er 

annoncørens tur, og at vedkommende kan beskrive sin tur, så er det op til andre om de vil deltage på disse 
vilkår. 

• Peter spurgte om tidspunkt og sted for dette tingmøde var godt nok? Der var enighed om at stedet og 
nærmeste omegn i Mariager Fjord var velegnet, også fordi man skulle ro til det. Tidspunktet kan vi jo 
brygge lidt på, der er også fordele ved at vente lidt på højere luft- og vandtemperatur. 

Kl. 1155 takkede Allan for god ro og orden, og afsluttede dermed tingmødet. 
 

Henning Reichstein   16-05-2004 
 
Ps: Der skal lyde en tak til Per for hans interessante rundtur i det historiske Mariager. Og for hans indsats for at vi måtte 
afholde tingmødet på Silleborg Hage. 

Kajakbumserne


