
1. møde i Aalborg Havkajak klub søndag d. 08.02.2015 kl.9 

 

Til stede: Per, Jørn, Henrik, Birgitte, Tue, David, Gert og Birgitte (ref.) 

Runde: 

Follow up: 

Per: Har afleveret materiale til Rasmus Krogh, Aalborg kommune ift. godkendelse  

som klub. 

Har tjekket hjemmesiden ” Rokort”, som har gode funktionaliteter, men kunne forbedres ift. 

bookingsystem, i forhold til klubbens egne kajakker. Vil tjekke op ift. host om forbedring. 

Tue ønsker booking overdraget til klubben så hurtigt som muligt og oplyser at 

Cyperbooking er betalt for 2015 og derfor kan benyttes med udgangen af året. 

Birgitte Stewart: Har oprettet en ”hemmelig” facebookgruppe til bestyrelsen. Alle skal 

sende en venneanmodning til Birgitte, så hun kan invitere. 

Birgitte har startet arbejdet med hjemmesiden; mange ideer om : introduktionsvideo til nye 

medlemmer ( har måske aftale med John Andersen). Introduktion om alt lige fra, hvordan 

man kommer ind i huset som nyt medlem, hvor er nøglen etc.? Fordel: at vi ikke skal 

bruge tid på at introducere nye medlemmer. 

Tænker også at der skal ligge alt om , hvor man køber det bedste udstyr, til links til andre 

hjemmesider, også til Tues videoer/hjemmeside. 

 

Tue: Har lagt epp2 kurser ud på Vandcentrets hjemmeside for 2015. Der er allerede 14 

tilmeldte.  

Tue vil gerne overdrage delekajakordningen så hurtigt som muligt. 

Jørn: Har lavet medlemsliste og gør opmærksom på at der er flere med egne kajakker. 

Måske er der behov for mere plads? Der skal skrives ud og gøres opmærksom på at der 

er begrænset plads til opbevaring. 

Der er mange tilmeldinger, men indbetalingerne er færre. Der skal rykkes for dem. 

Tue gør opmærksom på at der er flere, der har kajak opbevaret, der ikke har EPP2 kurser. 

Han sender navne til Jørn. 

David: Har skrevet vedtægtsændinger. Har lavet udkast til forretningsorden. 

Birgitte Due Thompson: Har sendt pressemeddelelse til Nordjyske. 

Vi besluttede at klubben var i drift fra d.15.04.2015- afhængigt af vejr/vandtemperatur. 

To DO: 

Birgitte Stewart; Hjemmeside og logo ( sæl) 

Gert: Containerplads, fondraisning og indmeldelse i DKF. 



Jørn: Mailingliste over tilmeldte med adresser. Mailer til Birgitte, så der kan rykkes for 

kontingent. 

Henrik: Arbejder med Gert ift. fondraising. 

Per: Påtog sig hvervet ift. musikøvefolkene, som har behov for indspark ift. 

oprydning/opvask etc. Tue opfordrer til at tage fotos af deres rod. 

Birgitte Due Thompson: Behjælpelig ift. Birgitte Stewart med tekst til hjemmesiden. 

Næste møde : onsdag d.25.02.kl 19.00 i Vandcentret 

Punkter fra i dag: 

Frironing 

Havkajakrace 

Valg af indkøb af kajakker 

Gæsteroere uden EPP2 

Sæsonstart 

 

 

  

 

 


