
Referat fra bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajak klub onsdag d.25.02.2015 kl. 19:00-

21:00 

Til stede: David, Jørn, Henrik, Per, Gert og Birgitte Thompson (referent) 

Afbud fra: Tue og Birgitte Stewart. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Medlemskab af DKF versus DGI 

3. Ansøgninger 

4. Indkøb af kajakker 

5. Gæsteroere uden EPP2 

6. Nøgleboks 

7. Husregler/- oprydning i Vandhuset 

8. Frironing af ny EPP 2ère 

9. Indmeldte /- økonomi 

10. Hjemmeside 

11. Sæsonstart/festudvalg 

12. Næste møde 

13. Evt. 

Referat: 

Ad.1:Referat fra sidste møde blev godkendt 

Ad 2: Det blev besluttet at tegne medlemskab i DKF. Indmeldelse er sendt med 

vedtægter til Lisbeth Praem, der har påpeget at der mangler en passus i vedtægterne 

om at Aalborg Havkajak Klub vil overholde DKF`s love. Det løses ved at Birgitte 

Stewart sender en tro og love erklæring til DKF, som er gældende indtil 

vedtægtsændring ved generalforsamlingen næste år. 

Ifølge Gert har LP talt om muligheden for at vi kan søge om midler til en gangbro, når 

medlemsskabet er en realitet. 

Ad 3: Gert har sendt ansøgning til Aalborg kommune om foreløbig opstilling 3 

containere. Der er oprettet en byggesag. 

Der er desuden søgt om en bevilling på de 3 containere på i alt 45.000 kr 

Der er desuden lavet en tillægsansøgning på sikkerhedsudstyr på 26.000 kr. 

Desuden om tilskud til indretning af de 3, lås; strøm, blæsere etc.  4.000 kr. 

Der forventes svar i løbet af den næste uge. 

Når der er et CVR-Nr. sender Gert en ansøgning til Trygfonden om 20 svømmeveste. 

Henrik og Gert mødes inden næste møde og får ligeledes skrevet ansøgning til 

Tuborgfonden. 



Ad 4: Per undersøger, hvor KKL har købt de tre havkajakker, han har set på deres 

hjemmeside og hvad de har givet for dem. 

Gert mailer tilbud på kajakker ud til alle. Han har i øvrigt søgt kommunen om 2 kajakker 

til en start ( 2 egul Arrow Play MV HPPE) samt pagajer og sikkerhedsudstyr. 

Ad 5: Hvis et medlem ønsker en gæsteroer med ud i klubbens havkajkker, der ikke har 

EPP2, kan det ske ved henvendelse til en fra bestyrelsen. Tilladelsen gives som en 

enkeltstående mulighed en gang om året. Det koster 100 kr. for leje af kajak og 

sikkerhedsudstyr. Beløbet skal indbetales på konto forud for start. 

Forespørgsel fra Generalforsamlingen fra far med 17 årig datter. Må hun sejle med 

ham? 

Da hun kan opnå EPP2 som 17 årig, er det ikke noget problem. 

Ad 6: Jørn har indkøbt nøgleboks til klubben, som han sætter op sammen med Tue. 

Ad 7: Tue har ønsket en kontaktperson fra klubben, der sammen med ham kan holde 

møde med Play Good om husregler/oprydning i Vandcentret. Per meldte sig. 

Ad 8: Tue har ønsket at frironing af nye EEP 2´ere overdrages til Aalborg Havkajak 

klub. 

Da det er en ressourcemæssig tung opgave i forhold til materiel, blev det besluttet at 

Gert og Jørn i første omgang vil påtage sig opgaven en gang om ugen med et 

mindsteantal pr. gang. Forudsætningen for gennemførelsen og for at hindre 

flaskehalsproblem er at de får adgang til Vandcentrets kajakker og øvrige materiel. 

Der blev aftalt at folk friros efter 25 km og med selv- og makkerredninger. 

I øvrigt har Jørn drøftet muligheden for overdragelse af Vandcentrets delekajakker til 

klubben med Tue. Tue vil afklare det med kommunen. 

Ad 9: Jørn oplyser at der nu er 38, der har indmeldt sig i klubben, men der ikke er helt 

overblik over, hvor mange der har betalt til dato. Han afviser at sende rykkere ud, før vi 

har noget at tilbyde. 

Ad 10: Birgitte Stewart har påpeget det uheldige i at hun som den eneste arbejder i 

Joomla og foreslår det lægges over i et andet system. Sagen blev drøftet og alle gav 

udtryk for at hun har bestyrelsen fulde opbakning til at fortsætte arbejdet. David vil 

forsøge at sætte sig ind i Joomla, så han kan være behjælpelig med at lægge ind på 

hjemmesiden fremover. 

Ad 11: Sæsonstart er fastlagt til lørdag d. 18. april kl 9-12. 

Per og Birgitte meldte sig til festudvalget. Alle må give en hånd. 

Vi besluttede at der skulle være morgenkaffe og rundstykker til de fremmødte. 

 



Ad 12: Næste møde: onsdag d.11.marts 2015 kl. 19:00-21. Vigtigt at alle deltager; 

specielt Birgitte Stewart, så hun er klædt på til at tale med presse etc. 

Ad 13: Pkt til næste møde: 

Gert foreslår en bestyrelsesarbejdsdag i maj: 

Målsætning 

Fælles værdier 

Handleplan 

Hvad er vores succeskriterier 

Hvad kan du bidrage med? 

Hvad er dine forventninger? 

 

 

 

 

 


