02. December 2016
Indkaldelse til ordinær bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 30. november 2016
Til: Per Frandsen, Birgitte Due Thompson, Henrik Larsen, Tine B. Christiansen, David Lee, Claus
Midtgaard.

Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.4. oktober 2016
3. Beretninger.
a. Formanden.
b. Kasseren.
4. Opfølgning af punkter fra sidst møde.
Udvidelse af Rokort med modul til betaling af kontingent
Velux fonden
DGI Årshjul

5. Punkter til behandling
a. Punkter til kommende generalforsamling
b. Opfølgning Vestre Fjordpark
c. DGI Landsstævne

6. Næste bestyrelsesmøde

7. Eventuelt

02. December 2016
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub d.30. november 2016
Til stede: Per Frandsen, Henrik Larsen, Tine B. Christiansen, Claus Midtgaard og Birgitte Due
Thompson
Afbud: David Lee
Ad. 1: Dagsorden godkendt
Ad 2: Referat Godkendt
Ad 3a: Ifølge mail fra Lisbeth Stokholm, fuldmægtig i Aalborg Kommune arbejdes der på en ny
løsning i forhold til placering i Vestre Fjordpark. Per kontakter hende for nærmere information.
Ad 3b: Tine oplyser at der er et overskud på 26.000 kr. og medlemstallet er på 106 medlemmer.
Ad 4: Tine arbejder på afklaring af løsning i forhold til Rokort.
Claus Midtgaard er i gang med at afklare, hvorvidt klubben kan leve op til præmisserne for at søge
tilskud fra Veluxfonden.
DGI årshjulet skal laves færdig inden næste møde, så det er klar til generalforsamlingen.
Ad 5:
Punkt til vedtægtsændring til generalforsamlingen fra bestyrelsen:
Da der er roere på venteliste til opbevaring af private kajakker i containere, er det ærgerligt at der
er medlemmer, der tilsyneladende ikke er aktive, der har deres kajak til opbevaring i containerne.
Vi foreslår derfor at generalforsamlingen tager stilling til vedtægtsændring; at det er forbeholdt
aktive roere at leje containerplads.
Evt. forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen: Bestyrelsen ønsker nedsat et turudvalg, så vi kan få vores brugt
vores kajaktrailer til ture til andet ro vand i ind- og udland.
Opstilling til bestyrelsen:
Kassereren Tine B. Christiansen ønsker at fratræde af private årsager.
Henrik B. Larsen ønsker ikke genvalg.
Per Frandsen modtager valg til bestyrelsen, men ikke som formand.
David Lee modtager valg
Claus Midtgaard modtager valg til suppleantposten
Ut. (Birgitte Due Thompson) er opfordret af nogle fra bestyrelsen til at stille op til valg som
formand. Jeg modtager valg.
Kandidater til bestyrelsen kan melde sig før og til mødet.
Bestyrelsen har besluttet at der ikke sker en kontingentforhøjelse.

02. December 2016
Generalforsamlingen finder sted i Nordjyske Banks lokaler (tidligere NOVI)
Thulebakken 34, 9000 Aalborg
Søndag d.2.februar kl.10-12
Ad 5b: Se punkt 3a
Ad 5c: Klubben har givet DGI tilsagn om hjælp til afvikling af landsstævnet i slutningen af juni
måned, så interesserede får mulighed for en prøvetur i en havkajak.
Klubben tjener penge ved deltagelsen. Der er forplejning. Der bliver tilmelding via Rokort, men
reserver allerede nu tid i din kalender, så vi kan få profileret klubben og medvirke til et godt
landsstævne.
Til selve åbningsceremonien d. 29.6. 17, der foregår fra Havnefronten, er det planen at der skal
være et roende optog af havkajakker. Reserver derfor dagen fra midt eftermiddag. Der kommer
nærmere information om arrangementet senere.
Tilmelding via Rokort.
Ad: 6 Næste bestyrelsesmøde er onsdag d.25.1 kl. 19 hos Birgitte
Ad. 7: intet

Ref. Birgitte Due Thompson

