08.04.2017

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 5.april 2017
Til stede : Per Frandsen, Camilla Nyborg, Jørn Jensen, Olav Bennike og Birgitte Due Thompson.
Afbud :Nadja Albertesen (sup.)

Dagsorden.
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.15. februar 2017.

3.

Beretninger.

a.

Formanden.

b.

Kassereren.

4.

Forespørgsel fra KKL om fælles træning i svømmehal. (læs bilag).

5.

Opfølgning ift. åbning Vestre Fjordpark

6.

DGI Landsstævne

7.

Forespørgsel om leje af klubbens kajakker (læs bilag)

8.

Standerhejsning d.23.4.2017.

9.

Klubtrøjer

10.

Næste bestyrelsesmøde

11.

Eventuelt

Referat:
Ad.1 Godkendt med et ekstra punkt ( klubtrøjer)
Ad.2 Godkendt
Ad.3 a) Kommer under de følgende punkter.
b) Omkring 65-70 har indbetalt kontingent, der er 111.000 kr. på kontoen.
Ad.4. Da KKL ikke er enige om det forslag John har sendt ang. fælles leje af Vadum Svømmehal, beslutter vi at forsøge at booke hver anden søndag kl.17-19 og afvente, hvad KKL beslutter til

08.04.2017
deres møde d.23.4.
Ad.5. 12 medlemmer har tilmeldt sig selve åbningsceremonien af Vestre Fjordpark. 9 har tilbudt
sig som hjælpere efterfølgende.
Ad. 6. 11. har tilmeldt sig til åbningen af landsstævnet. 7 hjælpere til fredag eftermiddag og 8 til
Om lørdagen. Vi mangler fortsat folk til fredag formiddag. Det er lykkedes med Jannes hjælp
At finde 4 instruktører udover hende selv, desuden har Birgit via hendes netværk fået
Simon til at tilbyde sig, så vi er godt dækket ind. Der er sendt mail til medlemmerne om at
lægge deres navn ind på DGI`s site. Instruktørerne skal lægges ind et andet sted, det
hjælper Lars med fra DGI.
Ad.7. Vi beslutter at det ikke er muligt hverken for klubmedlemmer eller andre at låne/leje klubbens kajakker til forskellige events.
Ad.8. Foreløbig har 17 tilmeldt sig standerhejsning. Per tager rengøringsmiddel med og spørger
David om han sørger for brød som han plejer, Olav tager værktøj med, Birgitte sørger for
engangsservice.
Ad9. Olav har indhentet tilbud fra Tex-tryk. De skal have 350kr. for rentegning, 202 kr. for trøje og
70 kr. for tryk. Aftaler han spørger om pris på broderet logo og hvor mange/få vi kan få lavet.
Der er enighed om at klubben ikke indkøber til salg, men udelukkende får lavet efter bestilling og betaling.
Ad.10. Næste møde er mandag d.15.5 kl. 17 -evt. på vandet, hvis vejret er til det.
Ad.11. Birgitte og Camilla tager til møde i Gigantium ang. frivillighed og puljer d.26.4

