
  3. april 2016 

  

Indkaldelse til ordinær bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 29.marts 2016 

Til: Per Frandsen, Birgitte Due Thomson, Henrik Larsen, Tine B. Christiansen. 

 

 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.9. marts. 2016 

 

3. Beretninger. 

a. Formanden. 

b. Kasseren. 

c. Udvalg -  klargøring af udstyr og containere 3. april  

d. Opfølgning på hver der tager hvad med den 3. april 

 

 (Den røde container har rust i taget indvendig, som drypper når der er kondens) 

 

4. Opfølgning af punkter fra sidst møde. 

 Hurtig opfølgning af AS aftale 

     Fælles DGI kursusopgaver 

 Planlægning af ture 

 Uddannelse af Instruktører 

 

5. Planlægning af ture, 2016 

 

6. Næste bestyrelsesmøde 

 

7. Eventuelt 

 

 

 

 



  3. april 2016 

 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde d.29. marts 2016 

Til stede: Per, Henrik, David, Tine og Birgitte (referent). 

Ad. 1: Dagsorden godkendt 

Ad. 2: Da sidste møde udelukkende bestod af løsning af opgaver i forbindelse med bestyrelsens  

            deltagelse i DGI-kursus for bestyrelsesmedlemmer, er der ikke lavet referat. 

Ad. 3a: Per afventer svar fra kommunen i forhold til klargøring af flydepontonen. 

Ad. 3b: Tine oplyser at der er 70. der har indbetalt kontingent. Der er 12 udmeldinger og 20, der 

              ikke har reageret. De får en reminder/mail fra Tine d.1/4 om at de bliver udmeldt. 

              Der er 94.000 kr. på kontoen. 

              Der kan søges om tilskud til lejen af container med klubkajakker (70 % af 6000 kr. årligt). 

Ad. 3 c/d: Birgitte køber kost, spand, svabrer etc. Per skriver ud og beder folk tage kaffe/the med. 

               Henrik køber øl og vand samt vandslange og pistol. 

               Per vil få afklaret, hvad vi selv skal lave ved pontoen. Tine har en rest maling til bukkene. 

               Den røde container skal tjekkes på taget. 

Ad. 4: Opfølgning: Der er intet nyt fra AS. Vi skal udarbejde fælles retningslinjer/regler til 

              medlemmerne for færdsel på området. 

  

              Fremfor at bekoste uddannelse af instruktører, besluttes at vi med fordel kan hyre instruk- 

              tører udefra til konkrete aktiviteter. 

 

Ad.5 :  Per vil lave en plan over ture fordelt over sæsonen. 

Ad.6 :  Næste bestyrelsesmøde er d.12. april kl. 17 hos Birgitte. Kursus i DGI d.6.april i Nordkraft. 

 

Ref. Birgitte Due Thompson 

 

 

 


