
Kajakbumserne indkalder til 

Tingmøde

Lørdag den, 8. juni 2019. - kl. 10:00 på Jægerhuset,  Als Odde.

 Dagsorden er som følger:

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens beretning. v. Jes Wested

3. Regnskabsaflæggelse. v. Kaja Jeppesen

4. Udvalgs beretninger:  

4.1 Hjemmesiden: v. Henning Reichstein

4.2 Svømmehal: v. Kaja Jeppesen

4.3 Bassinredder til kommende vintersæson. 

5. Behandling af evt. indkomne forslag:

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før tingmødet.

6. Valg af bestyrelsesposter. Følgende bestyrelsesposter er på ordinært valg: 

6.1 Webmaste. Henning Reichstein (Modtager ikke  genvalg.

6.2 Kasserer. Kaja Jeppesen. (Modtager genvalg).

7. Valg af revisor.  Allan Petersen (Modtager genvalg).

8. Eventuelt:  Forslag til eventuelt skal sendes til formanden senest 1. juni.

Tingmødet forventes afsluttet ved middagstid.

Tilmelding til Kaja:     kaja_jeppesen@mail.dk       Tlf.:  30 11 05 63

Vel mødt.

Henning Reichstein, Hadsund, den 4. maj 2019



 
 
Tingmøde d. 8. juni 2019 kl. 10.00 på Jægerhuset, hvor vi endte med 15 deltagere. Flot fremmøde. 
 
Jes startede med at byde velkommen og vi holdt derefter et minuts stilhed til ære for kajakbumsernes 
stifter Henning Reichstein Nielsen.  
 
Derefter startede tingmødet.  Allan Haagen blev valgt som ordstyrer. Allan konstaterede, at mødet var 
rettidigt indkaldt.  
 
Formandens beretning: 
”Et år med fint vejr for kajak er gået, en meget god sommer. 
Spontanturene lørdage og søndage går godt, der er fra 2 til flere deltagere pr. gang. Turene bliver slået op 
på Kajakbumsernes netværk, gruppen på facebook, og der udsendes SMS-liste.  Der er pt 56 medlemmer af 
facebookgruppen.  
Sidste års planlagte ture går så til gengæld ikke så godt. De er alle blevet aflyst p.g.a. dårligt vejr, eller for 
lidt tilslutning. 
Vores planlægningsmøde her i foråret blev aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. Vi har derfor besluttet, at 
turene slås op på netværket med kort varsel, 4-6 dage for at kunne lave ture med godt vejr.  
 
Ture: Lindenborg Å, Livø rundt, Helgenæs rundt, Silkeborgsøerne + De blå stier: Den 11. maj var der i 
Mariager indvielse af ”De blå Stier”. Vi var 6 deltagere, som mødtes i Stinesminde kl. 11. Ca. 70 kajakker fra 
forskellige kajakklubber ankom til Mariager i samlet flok kl. 12.00.  
Der er, i forbindelse med De blå stier, stillet borde og bænke op ved Als Odde og ved Korup Å’s udmunding. 
Mads og Jes fik dem flyttet på rette plads.  Vores kære afdøde tidligere formand Henning var, sammen 
Allan Haagen med til at starte projektet De blå stier op for over 20 år siden.  Gode ting tager tid.   
 
Der var bred enighed om at fortsætte med turene i svømmehallen, nærmere om dette senere i referatet.” 
 
Dernæst fremlagde kassereren regnskabet, som blev godkendt. 
 
Vi diskuterede om hjemmesiden skal bevares, og der var enighed om, at det skal den, dog med et lidt andet 
koncept, da vi er afhængige af ekstern webmaster. Siden skal i fremtiden virke som en oplysningsside til 
kontakt af bestyrelsesmedlemmer, ture mv. slås op på facebooksiden.  
 
Svømmehallen er en god idé og skal fortsætte, dog skal der måske fokuseres mere på undervisning. Det 
kunne være makkerredninger og andre former for redninger, så man er rustet, hvis uheldet skulle være 
ude. Nye medlemmer burde møde frem i svømmehallen mindst 1 gang i løbet af vinteren.  Der var også 
forslag om, at der på varme sommerudflugter skulle øves i redninger.  
Bassinredderene Jes, Erik og Henrik til kommende sæson er på plads. Henrik sørger for tilmelding til 
livredderprøve. 
 
Valgt til bestyrelsen blev Finn Slotø og Kaja Jeppesen, revisor Allan Haagen fortsætter.  
 
Evt. : 
Der blev fremsat forslag om at genoptage temaaftnerne.  Der var interesse for at vide noget om udstyr og 
redninger bl.a.  
Allan vil gerne stå for et sådant arrangement eller 2, alt afhængig af interesse.  
 



 
 
Erik Aagaard foreslog, at vi kigger på arrangementerne i Mariager Kajakklubs regi, han undersøger om det 
er OK, at vi deltager i disse arrangementer. Jes foreslog, at Mariager Kajakklub slår turene op på 
Kajakbumsernes netværk.  Erik Aagaard undersøger om det kan lade sig gøre.  


