17.februar 2016
Referat fra bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 17. februar 2016
Til stede: Per Frandsen, Birgitte Due Thompson, Henrik Larsen, Tine B. Christiansen og suppleant Claus
Midtgaard
Afbud: David Lee

Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.7. januar 2016
3. Beretninger.
a. Formanden.
b. Kasseren.
c. Udvalg.
4. Opfølgning af punkter fra sidst møde.
a. Per kontakt til kommunen ang. flytning
b. Ansøgning om kajaktrailer
c. Nye kajakvogne, pris at få dem bygget/arbejdsdag- kan der findes en byggeansvarlig
d. Bestyrelseskursus-forberedelse
5. Punkter til behandling.
a. Samarbejdsaftale AS
b. Afregning med Jørn Jensen
c. Aktivitetsplan for AHK 2016
d. Lave regler for medlemmer på AS`s område
e. Arbejdsfordeling i bestyrelsen fremover
f. Køb af medlemscontainere
g. Køb af containere fra Mariager
6. Næste bestyrelsesmøde
7. Evt.

Referat
Ad 1: Dagsorden godkendt
Ad 2: Referatet godkendt

17.februar 2016
Ad 3: Beretninger
a) Per refererede fra arbejdet med Luc fra AS ift. samarbejdsaftale. Der tages kontakt til Lisbeth
Stokholm, Aalborg kommune, idet der er divergerende holdninger til de indgåede aftaler fra det
fælles møde.
b) Budgettet skal revurderes da generalforsamlingen valgte at fastholde beløbet på opbevaring af
folks egne kajakker. Vi afventer kontingentindbetalingerne for 2016, inden revurdering.
c) Intet
Ad 4: Opfølgning af punkter fra sidste møde.
a) Se under punkt 3a
b)Ift. ansøgning om donation til kajaktrailer, mailer Per ansøgning til Sparekassen Vendsyssel. Han
hører Lisbeth Stokholm om, hvortil den skal stiles til Aalborg kommune.
c) Henrik har fået tilbud fra Aalborg kommune, ” Byg og Leg” ift. 10 kajakvogne og bukke,
pris ml.9000-12000 kr. Bestyrelsen beslutter at få arbejdet udført, da vi ikke har faciliteter pt.
til at lave arbejdet selv.
d)Bevilget kursus af DGI for bestyrelsen er første møde med Lars Jørgensen i DGI, Nordkraft onsdag d.
24.2 kl. 17-19.
Ad 5: Punkter til behandling:
a): Se under pkt. 3a.
b): Jørn Jensen har hentet og bragt klubbens kajakker til Struer 4 gange. Det besluttes at afregne med statens laveste kørselstakst. Det besluttes at ved længere kørsel for klubben
afregnes kørsel med statens laveste takst.
c): Birgitte laver udkast til aktivitetsplan
d): Punktet udsættes til senere.
e): Per har lavet udkast til arbejdsfordeling imellem medlemmer af bestyrelsen.
f/g): punkterne udsættes til der er overblik over økonomien i klubben.
Ad 6): Aftales efter mødet d.24.2
Ad 7): Intet.

Ref. Birgitte Due Thompson

