
 
 
 

Referat af tingmøde den 4. maj 2006 på Als Odde. 
 

 
Mødet startede kl. 1100, hvor formanden bød velkommen til alle 10 fremmødte. 

1. Til ordstyrer blev Johnny valgt med applaus. 
 
2.  Formandens beretning: 

Kajakbumserne har nu bestået i fire år. Og medlemsskaren er vokset fra 7 til 29 medlemmer.  

Generelt bliver der roet en hel del rundt omkring. Både om Løgstør, og i Mariager Fjord. 
Af årets ture kan nævnes: 
Halkjær Bredning i juli, med Inge som tovholder. 
Mors rundt i august, Christina, Johnny og Henning. Turen var en succes p.g.a. medvind hele vejen rundt, næsten. Vi nød 
”sort sol” og flotte formationsflyvninger af skarven. 
Vor første tur i december med efterfølgende juleafslutning, var nær blevet en fiasko på grund af uforudset is.  

Gæsteoptræden i 2005 har der ikke været meget af: Vi var f. eks. ikke til fakkeloptog i Randers. 

Svømmehal har kørt fint under Johnnys myndige ledelse. (Tak til Johnny). 

Vi kørte svømmehal i jan, feb, mar og april. Med god tilslutning. 

Temaaftenerne: Vi har beskæftiget os med kort og kompas, sikkerhed til søs med video og oplæg til øvelser, 
turplanlægning. Simulationsspil om Samsø, skulle være afholdt i Løgstør, men måtte aflyses på grund af vejret. 

Vi har fået henvendelser om deltagelse i Randers i morgen, hvor vi skulle deltage i festlighederne med rul og andet 
relateret, men jeg har sagt nej tak.  

Samrådet Mariager Fjord. Formanden mener ikke at kontingentet på 100 kr. bare kan betalers af klubkassen. Det er jo kun 
en del af medlemmerne der er lokale. Tommy har betalt kontingent for 2006, og derfor bedes alle, der ønsker at støtte 
medlemskabet i Samrådet Mariager Fjord, om at kontakte Tommy inden ugens udgang. Derefter bliver kontingentet delt, og 
hver enkelt afregner med Tommy.  
Christina, Tommy og jeg var til møde i sidste måned. Kort fortalt: Den nye formand for miljø i Mariager Fjord Kommunen, 
orienterede om den nye struktur. Det bliver en spændende tid, hvor kommunen må forventes at stå som fjordens vogter. 

 Formandens beretning blev godkendt med applaus. 
 
3. Kassererens beretning: 

Johnny fremlagde regnskabet. Det så yderst fornuftigt ud. Bankbeholdning primo: 2.034,75 – ultimo 2.006,01 
Kassererens beretning blev godkendt med applaus. 

 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:   

Formanden var på valg: Henning blev genvalgt med applaus.  
Peter Ø havde, før sidste års tingmøde, udtrykt ønske om at blive afløst som web-master, men ingen meldte sig dengang. 
Efterfølgende har det været nødvendigt at inddrage Tomme i arbejdet med websiden, et arbejde som han gør godt. Det var 
derfor nødvendigt at bede om tingmødets accept af Tommys plads i bestyrelsen. Denne accept blev givet, og Tommy er 
hermed bestyrelsesmedlem med ansvar for hjemmesiden. 

5. Kommende aktiviteter:  
Sommerprogrammet er lagt ud på hjemmesiden, og ellers opfordres der til at man, selv med kort varsel, inviteret til tur via 
mail. 

Svømmehal til vinter: Johnny påtog sig, i lighed med sidste år, at være koordinator. Vi satser på første søndag i jan, feb., 
mar. og april måned 2007. fra kl. 1300 til 1500. 

6.  Eventuelt: 
1. Henning spurgte om der var interesse for Grønlandsk træning i kajak med Martin Nissen. Der var dog mere stemning for 

BCU kurser 1 – 2 og måske 3. Paul Blood har netop været i UK og få sit diplom som ”tree star coach” og kan derfor stå 
for alle kurserne. De kan eventuelt afvikles i samarbejde med Mariager Kajakklub. Alle interesserede bedes kontakte 
formanden om ønsket niveau, og samtidig foreslå tidspunkt for afvikling af kursus. 

2. Næste år er foreningens fem års jubilæum. Derfor forslag om at der afholdes en fest.  
3. Allan foreslog at søge tilskud fra virksomheder og fonde til aktiviteter. Blandt andet foreslog han, at vi laver vor egen 

CD, DVD, eller hvad det nu hedder, om kajakuddannelser, til brug ved nybegynderuddannelserne. 
4.  Christina ønskede virksomhedsbesøg.  
5. Endelig spørgsmål om logo på T-shirts eller hatte. Anvendelsen blev udvidet til også at omfatte kajakker. 

 
Ordstyreren takkede for god ro og orden. 
 

Als Odde den. 22. maj 2008 


