Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d.22.10.2015 kl. 17-19

Til stede : Henrik, Per, Jørn og Birgitte ( ref.)
Afbud fra: Birgitte, David, Tine
Dagsorden:
Udover de faste punkter, var følgende punkter på:
Afslutning af sæsonen
Vinterroning.
Er vi på E-boks?
Hvad sker der omkring vores Arrows reklamation?
John Andersen vil gerne lave præsentationsvideo om klubben samt en ”rullevideo” fra
Svømmehallen, vil have et ”go” fra hele bestyrelsen.
Mødet var faktisk mere en art brainstorm, så referatet bærer præg af det noget
ustrukturerede møde.

Referat i punktform:
1. Godkendelse af referat. – ok
2. Godkendelse af dagsorden- ok

3. Det besluttes at afslutte sæsonen lørdag d.7.11 kl. 10-12. Per lægger det på som
aktivitet på Rokort. De, der vil kan komme en tur på Fjorden og bagefter er der kaffe
og kage i klubhuset.
4. Per vil samle interesserede vinterroere og lave en gang selvredning sammen med
dem.

5. Vi mener ikke, vi hverken er på E-boks eller Nem-ide. Tine kontakt Per i den
forbindelse.

6. Det vurderes for tidskrævende at køre kajakkerne til Struer for at hente dem igen
efter rep. I stedet vil Per og Henrik påtage sig at lave dem. Godt nok ryger garantien
sikkert, men da de er ved at være hen imod de to år, vurderes det som ligegyldigt.

7. Vi blev enige om at det var et godt tiltag fra John ift. videos.
8. Jørn fortalte at der er 41.000 kr. på kontoen. Han har talt med Container supply
og vil forhandle en pris på omkring 7-8000kr.pr.stk. Per mente, der næsten var givet
grønt lys til de næste 2 fra Aalborg Kommune til placering ved AS. Vi talte om at få
dem indrettet, så kajakkerne hænger på bøjler på siderne, så de er nemmere at
komme til at tage ned.
9. Ansøgninger. Der blev talt om at søge bla. vores egen bank om penge til en
kajaktrailer (ca.13.000 kr.) og andre banker ift. containere etc.
10. Per fortalte om DGI`s ”Stærk i Forening”, hvor Spar Nord har givet 300.000 kr. til
kurser/rådgivning i forhold til bestyrelsesarbejde. Har netop set i mail at Aalborg
Havkajak klub har fået tildelt midler/en plads.
11. Møde om status om Vestre Fjordpark finder sted onsdag d.4.11.kl 17-18:30, i
kantinen i kælderen Boulevarden 13, indgang C fra gården. Tilmelding senest
torsdag d.29.10 til Anders Kroman, fritidskonsulent på tlf. 9931 4169.Der gives en
sandwich og kaffe.
12. Næste møde er Torsdag d.26.11.kl 19 i Vandcentret:
Blandt andet evaluering af året samt planlægning af generalforsamling.

Ref. Birgitte

