
Referat fra møde i Aalborg Havkajak klub torsdag d. 09.04.2015. 

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

Runde:  

Jørn (og Gert) har fået sat tre containere op og gjort dem klar til kajakker. De to er lejede, 

den tredje lånt. 

Jørn oplyser at der er 25.000 kr. i kassebeholdningen. Der mangler pt. 50.000 kr. til 

betaling af diverse, som Jørn tilbyder at lægge ud, fremfor flere i bestyrelsen skal. 

Han har købt 2 kajakker til 26.000 kr. 

 

Gert : Der er indkøbt sikkerhedsudstyr for 26.000 kr. ( 14 af hver). Redningsveste er der 

søgt 25 af hos Trygfonden. Der er endnu ikke kommet svar derfra. 

 

Der er tilsagn fra Aalborg kommune på en bevilling på det halve af hver af de to 

ovenstående poster, men først når klubben har betalt regningen. 

Jørn og Gert vil finde en løsning til ophængning af grejet, så der ikke bores hul i 

containerne. 

Birgitte Stewart påtager sig at skrive klubnavn på alle delene. 

Jørn skal med Tue til Skalborg og tjekke, hvorvidt de aflagte kajakker, der ligger der, kan 

repareres. Så kan klubben overtage dem. 

Henrik og Gert har skrevet ansøgninger til 4 fonde; Tuborg, Codan; Spar Nord og CW. 

Obel. Der er søgt om 2 kajakker hos alle. 

De har fået lavet en god skabelon, der både fungerer digetalt og i papirversion. 

Birgitte Stewart: Der har som vi ved været hjemmesidenedbrud, som hun har været 

beskæftiget med. Da de to back-ups heller ikke virkede, skulle der startes forfra. 

Tue lavede layoutet til siden og har hjulpet med at få den op. Pt er der kun forsiden at se, 

mens David har adgang til at lægge ind på den. 

Foreløbig er vedtægter og ordensregler lagt ind. 

 

Vi har også tekst til: 

Velkomst 

Opbevaring af kajakker 

Behandling af udstyr 

Rep. af Kajakker 

medlemsbetingelser 

Gæsteroere 2x pr. år/ klubregler 

 



Birgitte DT. mailer de filer, der tidligere er sendt, så vi kan skabe et overblik over, hvad der 

mangler. 

Ift. sikkerhed aftaler vi at vi forudsætter at folk kan svømme 600 m. ved indmeldelse. De 

skal kun bevise selv- og makkerredning. 

Praktiske ting som information om nøgleboks, medlemskab og godkendelse af Havkajak 

Nord samt FB medlemskab aftaler vi kan vente til efter receptionen. 

Reception lørdag d.18.04. kl 09-12: 

Birgitte DT har bestilt 100 sandwiches a`6 kr, stykket til receptionen. 

Sørger for kaffe, the, servietter og krus samt øl og vand ( 1 ks. øl, 2 vand). 

24 er tilmeldte incl. os ifølge Per, Gert kommer med måske 10 ekstra. 

 

Birgitte Stewart sørger for balloner og snor til kajakkerne til sejlturen. 

 

Per sørger for advisere Nordjyske om arrangementet. 

 

Rent praktisk:  

Alle møder kl. 08 

 

Tale: Gert fortæller kort om baggrunden for klubbens tilblivelse. 

Birgitte S. følger op med nu- og fremtid. 

 

Per og hans kæreste Inger Marie samt Birgitte DT sørger for forplejning på dagen. 

Per, Inger Marie, Birgitte Dt og David bliver på land og noterer evt. selvredninger. 

 

Birgitte, Jørn, Gert og Henrik ror tur, med de, der vil. Jørn er bagtrop og samler op. 

Tue og Gert viser selvredninger. Aftaler 3 selvredningsforsøg. Derefter makkerredning, så 

folk ikke bliver for kolde. 

Sluttidspunkt er senest kl. 12. Er vejret dårligt og folk ikke til sejltur, sluttes når det er 

passende. 

 

 

Vi aftalte at bestyrelsen mødtes for at sejle en tur søndag d.26.04.2015 kl. 9. Turlængde 

afhænger af vejr og vind. 

  


