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Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 3. oktober 2017 kl.19-21 

i Fælleshuset, Vestre Fjordpark, 9000 Aalborg 

Til stede: Camilla, Per, Olav, Nadja og Birgitte. 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat. 

3. Status ift. indretning af Kajakdepotet. 

4. Status ift. aftaler om lån af fælleshuset (adgang, pris, indkøb til klubbens skab etc.) 

5. Pris på dør til Kajakdepotet. 

6. Pris på ruller til Kajakdepotet. 

7. Politik ift. refusion af kørsel. 

8. Camilla overtager kassererposten frem til generalforsamlingen. 

9. Skilt med logo til Kajakdepotet. 

10. Sæsonafslutning og flytning af grej 

11. Julefrokost. 

12. Intro til nye medlemmer. 

13. Evt. 

Pkt. 6:  

Kørsel ift. indkøb til klubben indenfor bygrænsen er for egen regning.  

Refusion for kørsel udenbys for klubben (reparation af kajakker etc.) kan kun ske efter aftale med 

formanden og med 1 kr. pr. kørt kilometer. 

Fælles transport i forbindelse med klubture afregnes indbyrdes med de deltagende medlemmer og 

den, der lægger bil til. 
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Referat:  

Ad 1: Ok 

Ad 2: Ok 

Ad 3: Hovedkonstruktionen er færdig. Vinyl skal limes på i omklædningsrummet. 

          Der skal lægges fliser indenfor lige umiddelbart, hvor man kommer ind foran omklædnings- 

          rummet.  

          I resten af kajakopbevaringen skal der skrabes ca.3 cm jord af og lægges perlegrus. 

          Dør skal monteres. 

          Der er indhentet tilbud på 50 skilte i rød og grøn med numre på til Kajakopbevaringen på 

          1220 kr. De grønne er til klubbens kajakker, de røde til de private. 

  Ad 4: Foreløbig er der booket tid hver onsdag fra kl. 19-21 i Fælleshuset. Der er købt kaffe, the 

           Neskaffe og engangsservice ind til fælles afbenyttelse. Adgang til klubhuset sker via ind- 

           gang til handicaptoilettet og ikke fra glasdøren, der vender ud mod bassinet. Der er ikke  

           kode på, men brug blot din brik. 

Ad.5: Hustømmeren har givet tilbud på dør på 19.125 kr. inkl. moms for dørramme, dør og 

isætning. 

           Vi afventer tilbuddet på skrift, før en enig bestyrelse tilslutter sig ift. igangsættelse af arbej- 

           det. Vi beslutter at undersøge, hvorvidt vi kan tilsluttes Vestre Fjord Parks briksystem ved 

           døren, så den skal bruges ved adgang til Kajakopbevaringen. 

Ad. 6: Ruller til at lægge kajakkerne på vil koste 12.000 kr. + moms.  

            Vi afventer beslutning på en ekstraordinær generalforsamling d.30/10 kl.19:30. 

Ad. 7: Tidligere beslutning om at man efter aftale med formanden kan køre udenbys   

             for 1 kr. pr. km, blev ændret til statens laveste takst. Er det billigere med fragt, be- 

            nyttes det. 

Ad. 8: Der blev givet en orientering ift. kassererskiftet. Jørn har trukket sig fra bestyrelsen i 

           samme ombæring. 

Ad. 9: Punktet udsættes. Både ift. skilte og T-shirts. 

Ad.10: Olav tilbyder at køre traileren og udmelde en dato, hvornår folk kan få et lift ift. flytning af 
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            deres kajak. 

Ad.11: Der er indhentet tilbud fra Salt. Hun mener hun vil have svært ved at være  

             konkurrencedygtig, da hun ikke har varer på lager til det. 

             Der er indhentet tilbud fra Vandrehjemmet, afventer nærmere ift. 3 rettes menu. 

Ad. 12: Vi beslutter at få nedsat et udvalg på ordinær Generalforsamling til at udtænke et intro- 

              forløb til nye medlemmer. Formål er at minimere skader på klubbens grej. 

 Ad13: Forslag fra Jan Drejer om god bugserline samt delbare pagajer udsættes til næste møde.’ 

 

Obs: Da udgifterne til indretningen af klubbens nye domicil overstiger det afsatte beløb besluttet 

på generalforsamlingen i 2017, besluttes at afholde en ekstraordinær generalforsamling d.30.10 

kl. 19:30 for dels at orientere medlemmerne og dels få sat de resterende opgaver til afstemning. 

 

Ref. Birgitte Due Thompson 

 

              

 

 

 


