16. august 2016
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 16.august 2016
Til stede : Per Frandsen, Henrik Larsen, Tine B. Christiansen, David Lee, Claus Midtgaard og Birgitte
Due Thompson (referent)

Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.12. april. 2016
3. Beretninger.
a. Formanden.
b. Kasseren.
4. Opfølgning af punkter fra sidst møde.
Udvidelse af Rokort med modul til betaling af kontingent
5. Punkter til behandling
a. Havkajakroernes efterårstræf Egholm
b. Svømmehal, Vadum
c. Sponsor til to nye MV havkajakker
d. Opsamling siden sidst ift. bestyrelse, hvordan er sommeren forløbet ift. ture,
medlemmer andet etc.
e. Konkrete initiativer ift. afklaring af fremtidig placering, Strandparken eller?
f. Se på årshjul.
g. Hvor skal julefrokosten afholdes?
h. Aktiviteter resten af sæsonen
6. Næste bestyrelsesmøde

7. Eventuelt
Referat:
Ad 1 : Dagsorden er godkendt
Ad 2 : Referat godkendt.

16. august 2016
Ad 3a: Per har brugt en del tid på forberedelse af træffet på Egholm til september.
De 80-90 deltagere skal benytte klubbens ponton til at gå i vandet fra. Der
arbejdes fortsat på parkeringsmuligheder til dem, idet de ikke må medbringe
bil på Egholm
Ad 3b: Der kommer løbende nye medlemmer, så der er omkring 100 pt.
Ad 4: Diskussion om et tilkøb til Rokort, hvor kontingentindbetalinger kan administreres fra.
Per vil tale med Lars fra DGI om et gratis program, de har til samme formål.
Per og Tine vil sammen se en præsentation ”Member Link”, der kan tilknyttes Rokort.
Det koster 2500 kr. i opstart og 1500 kr. årligt for 100 medlemmer.
Ad 5a: Se pkt. 3a
Ad 5b: Per vil undersøge, hvornår der er ledige tider i Vadum samt hvem af medlemmerne, der
er interesserede og
som vil tage bassinprøven og være tovholdere.
Ad 5c: Claus Midtgaard vil undersøge fonde ift. at få to andre kajakker som erstatning for nr.1 og
2. (de blå)
Ad 5d: Generelt er det gået fint hen over sommeren trods det lidt ustadige vejr. God tilslutning
hvis ture slås op.
Ad 5e: Per tager kontakt til Lisbeth Stokholm med hensyn til afklaring af tidspunkt for møde her
efter sommerferien.
Ad 5f: Punktet udsættes til næste møde.
Ad 5g: Det er muligt at låne klublokaler ved Vesterkærets Skole.
Birgitte er i gang med at undersøge som alternativ ”Huset”. Fredag d.25.11 (de har ikke
åbent om lørdagen)
Ad 5h: Der er tur til Mariager d.21.08
Tur til Fruensholm d.28.08
Tur til Ryå d.03.09
Muslingefest d.25.09.
Løvfaldstur d.09.10.

Ad 6: Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.4.10 kl. 17 hos Birgitte.
Ad 7: Tine mailer orientering ud til medlemmerne ang. hjælp til afvikling af DGI- Landsstævnet til
juni 2017.

