
Kajakbumsernes TINGMØDE LØR. 30. MAJ 2009 – REFERAT v. Per Sloth C
 

Mødet åbnet 10.20.

Deltagere: Henning, Alf, Tommy, Jens, Per, Finn, Jonny

1 Jens Jensen valgtes som ordstyrer. J.J. konstaterede at tingmødet er korrekt indkaldt.

2 Formandens beretning:  Kajakbumserne har pt. 37 medlemmer, hvoraf 22 har deltaget i arrangementer. Formanden 
svang sig ret højt op i sin kritik af klimaet, der hyppigt i den forløbne sæson har vanskeliggjort eller i to tilfælde 
forpurret længe planlagte ture.
Der har været træning i svømmehal 4 gange sammen med Hadsund og Mariager kajakklubber. Formanden sendte 
bumsernes tak for livredning og instruktion til Paul Blood og Jan Nielsen.
Som noget nyt er der fremover 1 ugentlig aftentur onsdag kl. 19.00.
Klubaftenerne har drejet sig om 4 meget velforberedte emner om turmad, meteorologi, turplanlægning  og 
førstehjælp. 
Ture til lands: Juleturen og turen til Store Økssø. Geocatching, gentages i august.
Ture til vands: Fisketur i februar.
Formanden afrundede med ønsket til alle om et godt rohelbred i den kommende sæson.

3 Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt med syrlige bemærkninger fra forsamlingen om det upassende i 
ikke snarest at formøble så stort et indestående.

4.1 Hjemmesiden: Allans og Jonnys vinteraftenkurser lægges ind som links.

4.2 Svømmehalsudvalget: Prislejet for deltagelse i træningen i svømmehal er acceptabel. Træningen er flyttet fra 
søndage til lørdage fra 15.00 – 17.00. Et gennemsnit på 8 kajakker passer til bassinets størrelse.

4.3 Paul Blood spørges om fortsat livredderassistance i den kommende sæson. Alternativt søges samarbejde med 
Mariager kajakklub.

5 Indkomne forslag. Hængeparti fra sidste generalforsamling.
Fremover afholdes Tingmødet den anden lørdag i juni kl. 10.00
Tingmødet afholdes i forbindelse med et weekendtræf et sted i landet.

6 Valg : Kasserer – genvalg
Webmaster – genvalg
Revisor – genvalg

7 Eventuelt:       Da Allan og Christina havde forfald, forventes det, at de i 2010 fremlægger det kranprojekt, de i 2008 
fik i opdrag at udvikle.

 

 Ordstyreren takkede forsamlingen for sømmelig adfærd og urbant debatniveau. Det smukke vejrlig 
fik et anerkendende nik, hvorefter mødet var slut. 


