
Referat fra Bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub onsdag den 27/5 kl. 19-21 

 

Til stede: David, Birgitte S, Tine, Jørn, Henrik og Birgitte DT ( referent). 

Afbud fra Per. 

 

Dagsorden: 

1. Opsamling fra mødet/turen d.26.04 ift. mission, vision og værdier. 

 

2. AHK's sikkerhedsregler i forhold til DKF. 

 

3. DKF til DGI? Hvis vi venter til gratis periode er ovre for derefter at skifte vil det give et helt forkert 

indtryk af os. Måske vi skal skifte før, hvis der er flertal for DGI. 

 

4. Åbent Hus arrangement i juni eller august? 

 

5. Containere og regler for opsætning af flere.  

 

6. Forslag til Forretningsorden for Aalborg Havkajakklub. 

Formål: At definere retningslinjer for afholdelse af og formen på bestyrelsesmøder, samt definere 

beslutningsveje, medlemmernes roller mm. Jeg fremsender forslag til alle i løbet af uge 20. 

Behandlingstid ca.1 time. 

7. Besked fra Tue om at der nu er 45 kursusdeltagere tilmeldt, kan klubben håndtere flere? i forhold til 

kapacitet, frironing og klubkajakker, drift  m.v. 

8. Fremtidig placering, skal der arbejdes på alternative placeringer af klubben, hvis de nye faciliteteter 

omkring vandcentret ikke vil kunne give den ønskede plads til kajakker.  

9. Status på ansøgninger til flere klubkajakker. Kan vi reparere nogle fra Skalborg og derved få flere 

ind? 

10. Ændre mødetid på klubdage om onsdagen. 

11. Hvordan ved vi om et nyt medlem skal friros? 

12. Selvredninger igen 

13. Nyt møde. 

 

Referat: 

       Ad1:Vi besluttede at udsætte punktet til senere på sæsonen, hvor der er mere ro til at diskutere punktet. 

      Ad2: Der stilles krav om at kunne svømme 600 m.under DKF`s regler. Hvis vi vælger at flytte vores med- 

               lemsskab til DGI, er punktet måske ikke relevant, Vores udgangspunkt er at alle medlemmer skal  

              kunne redde sig selv ved kæntring. Det gælder både i forhold til selvredning og svømning. 



     Ad3: Der er flertal i bestyrelsen for at vi flytter vores medlemskab over til DGI, da de i højere grad vare- 

             tager klubbens interesser i forhold til bredde og ikke er så konkurrencepræget som DKF. 

           

             Jørn tager kontakt til Lars Jørgensen i DGI og fortæller at vi er interesserede i medlemskab. 

             Birgitte S tager derefter kontakt til Lars Jørgensen. 

 

       Ad4: Vi udsætter planlægning af åbent hus arrangement til efter sommerferien. Birgitte S foreslår det  

          

               kan ligge i Eventyrudvalgets regi. 

 

       AD5: Henrik orienterer om at det er Søren Ørgaard, der har været kontaktperson i kommunen i.f.t. 

                ansøgning om opsætning af containere. Der er enighed om at det ikke er holdbart, hvis der ikke er 

 

                mulighed for flere containere i takt med tilgang af flere medlemmer. Containerne med private   

                kajakker er fyldt op nu. 

               Ifølge Jørn har Tue udtalt at der bliver plads til 80 enheder i den nye bygning, - angiveligt i en stor 

                hal. Hvor mange enheder Tue forventer at sætte sig på og hvordan Vandcentret og Aalborg Hav- 

               kajak Klub kan fordele pladserne imellem sig, vil Jørn og Birgitte S. forsøge at få afklaret med Tue                                          

d.28-05 kl.10. Ligeledes, hvem der er hans kontakt i kommunen i forhold til planlægning af de nye 

lokaliteter.  

 

På nuværende tidspunkt har Tue så mange aktiviteter i gang i Vandcentrets lokaler at 

det har været vanskeligt at finde ledig tid for brug af lokalerne til møder for Havkajak klubben.. 

 

Det aftales at Jørn, Birgitte S og Henrik sammen forsøger at få etableret et møde med de  

 

ansvarlige for renovering og ombygning af området, så vi bliver hørt, inden de begynder at bygge. 

 

       Ad6:David har sendt udkast til ny forretningsorden. Vi beslutter at vi i første omgang ikke har behov for  

             så stram og opdelt struktur. Birgitte DT vil lave et forslag til faste punkter på dagsorden, der skal 

             benyttes til de fremtidige møder. Dagsorden sendes ud 1 uge før mødet. 

 

      Ad7: Vi beslutter at vi må se, hvordan det går med at Tues 56 kursister og hvor mange, der efter- 

              følgende melder sig ind i klubben. 

 

     Ad8: Følger af resultatet i punkt 5. Er placeringen og pladsen ikke hensigtsmæssig sammen med det  



        Nye Vandcenter, må vi drøfte situationen. 

Ad9: Der er 13.000 kr. i kassebeholdningen. Containere og Rokort er betalt til og med årets udgang. 

        Jørn vil spørge i Struer efter brugte havkajakker, der kan købes til klubben. Vil spørge Tue, hvilke mu- 

ligheder der er for at få nogle af dem, han har liggende i Skalborg. Tue skal have de 4 tilbage til august, 

         vi har lånt. 

         Gert og Henrik har sendt 4 ansøgninger af sted. Der er ikke kommet svar fra nogen af dem. 

         Birgitte DT vil kontakte Lis med henblik på de oplysninger hun har om fonde, vi kan søge hos. Tine og 

         Birgitte S har givet tilsagn om også at være behjælpelig med at søge fonde sammen med Birgitte D. 

Ad 10: Vi beslutter at ændre mødetiden til kl. 18:30 om onsdagen på klubdage. Erfaringsmæssigt kan folk 

          ikke nå det til kl. 17. 

Ad11: Det er Gert og Jørn, der friror. Navnene på de, der skal friros, fås fra Tue, når de er færdige hos ham. 

Ad12: Vi beslutter at vi opfordrer medlemmerne til at de for foretaget selvredninger og får ændret status i    

          i Rokort henvendelse til Per. Vi vil arrangere specielle selvredningsevents, så folk har mulighed for at 

         øve dem. Vil ikke stille krav om det forgår på de arrangerede ture. 

 

         David vil foretage rettelserne på hjemmesiden. 

Ad13: Nyt møde aftales til tirsdag d.9/6 kl. 19. David  meddeler på forhånd at han er forhindret. 

 

 

Forslag til faste punkter til bestyrelsesmøder: 

1. Godkendelse af dagsorden (+  evt. nye punkter) 

2. Godkendelse af referat 

3. Kassereren 

4. opfølgning på punkter fra sidste møde: 

5. Nye arrangementer 

6. Lokalesituation, nybygning er der nyt? 

7. Ansøgninger til fonde, er der nyt? 

8. evt. 

9. Nyt møde 

 

 


