
Bestyrelsesmøde tirsdag d.25.august kl. 19-21-2015 

Til stede: Per, Birgitte Stewart, Jørn, Henrik og Birgitte DT (referent). Afbud fra David.   

Dagsorden: 

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

2. Godkendelse af referat 

2.a referat fra mødet med kommunen v. Tine 

3. Kassereren (status på nye medlemmer)  

4. Medlemsstop eller ej? 

5. Ikke bestået EPP2 af nye medlemmer/eksklusion? 

6.  Frironing 

7. Klubdage 

8. Lokalesituation: Forespørgsel om at få klubben flyttet før kommunens plan? 

9.  Ansøge kommunen om opstilling af containere til kajakker, indkøb af kajakker? 

10. Ansøgninger til fonde, er der nyt? 

a. Vi skal i gang med at søge fonde til kajakker og containere 

11. Rulletræning i svømmehal for medlemmer? Vi har livreddere! 

12. Møde med Aalborg Sejlklub? 

13. Nye arrangementer 

 Hanne og Michael holder sommerfest 

        14: Evt. 

              Regler omkring når folk i bestyrelsen holder ferie 

         15:Nyt Møde. 

 

Referat: 

Ad1: Godkendt (rækkefølge ændret på punkter) 

Ad2:Godkendt 

Ad2a: Tine gav referat fra mødet med kommunen; at de gerne så os som en del af det nye vandmiljø 

sammen med bla. Friluftsbadet og Vandcentret. Dog var det vanskeligt at få noget helt konkret på bordet, 

idet licitation, budget etc. ikke var på plads, ligesom det jo så var usikkert, hvor meget af det, der var på 

tegnebrættet pt., der kunne blive råd til. 

Imens området renoveres, placeres Vandcentret og Aalborg Havkajak klub bag ved Aalborg Sejlklub, hvor 

der fra kommunens side var positiv stemning ift. at vi måtte opstille 5-6 containere. 

Ad3: Tine har opgjort medlemstallet til 103. Der er 38.000 kr. i kassebeholdningen.  

Ad4: Vi beslutter at afvente beslutning om stop for medlemstilgang til engang efter nytår, hvor vi har status 

på, om der er frafald af medlemmer ift. ny kontingentopkrævning ved årsskiftet. Samtidig 



vil det også få indflydelse på beslutningen, hvorvidt vi får flere containere til folks egne kajakker samt evt. 

flere kajakker til klubben. 

 

Ad5: Per og Jørn oplyser at flere af de nye medlemmer har bemærkninger som; at de ikke kan lave makker- 

eller selvredning, en har ikke gjort det grundet graviditet. Generelt opfatter de at niveauet for deres 

kunnen ikke er for godt. Per vil drøfte det med Tue. 

I vores vedtægter står at de skal have bestået EPP2 for at blive optaget. Vi mener ikke at de, der ikke har 

kunnet gennemføre ovenstående har bestået EPP2. 

 

Ad6: Jørn foreslår at vi fra næste år forudsætter at folk har tilstrækkelige ro kompetencer, når de meldes 

ind. Dvs. at der ikke tilbydes frironing. Umiddelbart stemning for det. 

Der blev diskuteret om en mulig løsning på evt. manglende kompetencer kunne være at klubben selv hyrer 

instruktører og kører kurser. 

 

Ad 7: For at synliggøre klubben og for at besvare på folks spørgsmål, foreslår Jørn at vi har en fast klubdag, 

hvor bestyrelsen også deltager. Det bliver på søndage fra kl. 9:30 . I vandet fra kl. 10. Vil folk ellers ro 

sammen med nogen, må de bruge Rokort til at finde sammen. 

Ad.8 og 9 : Birgitte Stewart og Per taler med Erik Kristensen v. Aalborg kommune om mulighed for at vi 

flytter til AS i løbet af efteråret, så klubmedlemmerne får glæde af de bedre forhold der; samtidig vil de 

spørge om tilsagn til at de nye containere afleveres der, så de skal ikke flyttes 2 gange. De nye containere 

skal bruges til folks egne kajakker. 

Ad10: Nordea fonden har sendt besked om at vores ansøgning ikke var kommet i betragtning denne om-

gang, men vi var velkomne til at søge igen. Birgitte DT. Har været ved at tjekke fonde, vanskeligt at finde 

nogen, der vil tilgodese voksne, - mange til børn. Vi må selv finansiere vores kajakker og containere, hvilket 

ikke er en umulighed med den øgende medlemstilgang. 

Ad.11: Birgitte Stewart vil spørge Lars Jørgensen i DGI-huset, om han har et bud på. Hvor vi kan få hal tid. 

Vi taler om et par timer hver anden uge. 

 

Ad.12: Vi beslutter at afvente at tale med bestyrelsen i AS til efter nytår. 

 

Ad13: Hanne og Mikael har talt om en sommerfest d.12/9 i deres sommerhus på Egholm. De har lovet at 

melde nærmere ud.. 

 

Ad 14: Ved ferie fra bestyrelse og klub bedes det meldt ud i god tid til resten og mails aftales sendt videre, 

så der ikke er medlemmer, der ikke serviceres. 

Ad15: Nyt møde er tirsdag d.15/9. kl. 19 på Ralvej. 


