09.02.2018
Referat fra 1. ordinære bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajak klub
Sted: Hos Birgitte, Egholm Færgevej 11.22.2
Dato og tidspunkt: Tirsdag d.6. februar kl.19:30

Til stede: Martin, Olav, Jette, Nadja, Jytte og Birgitte (ref.)
Dagsorden ikke udsendt, mødet mere af orienterende art og brainstorm ift. det kommende års
aktiviteter.
Orientering fra Birgitte:
a) Henvendelse fra Knud Suhr fra Sejlklubben Limfjorden ang. fælles landsdækkende tiltag ” Vild
med Vand” d.9.6. Han indkalder interesserede repræsentanter fra alle vandsportsforeninger i
Aalborg og omegn til møde torsdag d.22. kl. 19. Jette og Nadja melder sig til og deltager.
b) DIF og DGI`s Foreningspulje på 45 millioner. Har sendt mail om at de nærmere
ansøgningskriterier for ansøgning vil blive udmeldt til april. Birgitte videresender mail til Claus
(fundraiser) til orientering.
c)Mail fra DGI, der efterspørger frivillige til afvikling af MTB marthon d.5.5. Vi beslutter
enstemmigt at takke nej til at kunne tilbydemandetimer, selvom der også er 50kr/pr. mandetime.
d) Lars fra DGI har sendt mail og spurgt om samarbejdsmøde. Birgitte kontakter ham.
e) Camilla sørger for at få sendt ansøgning til Aalborg kommune ift. aktivitetstilskud.
Slingers:
Olav påtager sig at kontakte Lisbeth Stokholm og Anders Kromann, Aalborg kommune ift. den
slingers, klubben er stillet i udsigt; hvor meget vil de bekoste ift. etablering. Desuden undersøge,
hvad det vil koste klubben at få etableret en slingers til brug for fundraising.
Standerhejsning:
Jette foreslår at vi får Kjeld Jensen fra Folkeoplysningsudvalget til at tale ved standerhejsningen,
som vi vil fastsætte til søndag d.22.4 kl.10. Hun vil kontakte ham og har også en kontakt til
pressen.
Når aftalen er i hus, skal det formidles til Aktivitetsudvalget (Birgit).
Udskiftning af grej:
Birgitte kontakter Per og beder ham om en oversigt over, hvad der trænger til udskiftning af
sprayskirts, paddlefloats etc.
Klapstole og bord:
Birgitte undersøger priser på 6 stole og bord til Kajakdepotet, så der er lidt at sidde på, når vejret
bliver til det.
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Skilt med logo:
Bestyrelsen vedtager at der skal indkøbes et mindre skilt til at hænge ved døren ved Kajakdepotet.
Det koster 300 kr. Det vi købte sidste år, er for stort til at det må hænge der for kommunen.
Hypotermi:
Nadja har tilbudt at lave endnu et oplæg i foråret så sommerroere også hører det.
Forslag til Aktivitetsudvalget:
Skraldetur- ryd op i dit rovand,- måske efter karneval, hvor der flyder med ting i vandet.
Foto på Rokort:
Opfordring fra Olav om at man lægger sit billede ind, så vi bedre kan ”identificere” hinanden.
Næste møde:
Torsdag d.5.4 kl 19:30. Birgitte booker lokale i Vestre Fjordpark.
Er der behov for at tale sammen inden, kan det ske via mail. Martin Boisen er bortrejst i godt en
måned.
Birgitte Due Thompson

