
For referatet: Gert Zinndorff 12.08.2020 

 

Bestyrelsesmøde: 11.08.2020 

Deltagere: Martin, Olav, Jytte, Jette, Birgitte og Gert 

Ordstyrer og referent: GZ 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af referent 
3. Indlæg fra depotbestyrer Gert Larsen 
4. Orientering fra formanden 
5. Orientering fra kassereren 
6. Næste bestyrelsesmøde 13.10.2020 
7. Evt. 

 

 

Ad. 3 

PÅ Gert Larsens (depotbestyrer) initiativ indledtes mødet (hvor også Per Frandsen deltog), 
med en forventningsafstemning i forhold til depotbestyrerens opgaver og ansvar. 

Rokort SKAL anvendes af alle, der bruger klubbens materiel, også medlemmer med eget 
kajakudstyr, når turen udgår fra klubbens slingers. 

Der arbejdes på en løsning (MB), der giver et hurtigt, opdateret overblik på frironing af nye 
medlemmer – da målet er, at alle nye medlemmer friros samme år de indmeldes i AHK. Det vil 
sige, at der skal ros 50 km. på min. 5 ture fra rokort. 

Disse oplysninger (rokort og frironingsoverblik) er alle nødvendige for depotbestyreren, der 
fremadrettet har ansvar for: 

 Medlemmers anmodning om gæsteroning 
 Medlemmers reservation af kajakudstyr ud over èn dag 
 Medlemmers anmodning om lån af kajak til anvendes i fremmed rovand 
 Administration af hvem, der må og kan køre med klubbens nye trailer efter instruktion 

af depotbestyreren. 

AHK`s hjemmeside tilrettes i overensstemmelse hermed. 
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Ad. 4 

Frederikshavn Havkajak Klub har henvendt sig med ønsket om etablering af en venskabsklub. 
Vi takker pænt ”nej tak”, da vi har rigeligt at se til med frironing m.m. af nye medlemmer og 
egne aktiviteter. 

Referat af bestyrelsesmøderne vil fremadrettet være tilgængelig på AHK`s hjemmeside 
senest 2-3 uger efter bestyrelsesmødet (JH) 

Facebook er alene et socialt medie, hvor klubbens medlemmer kan dele hinandens gode 
oplevelser og/eller køb/salg af udstyr m.m.. Bestyrelsen forholder sig ikke til indlæg eller 
besvarer spørgsmål via facebook. 

Henvendelser om nye medlemmer henvises til hjemmesiden med oplysning om, at der alene 
åbnes for medlemstilgang i forårssæsonen, så alle kan friros i samme sæson. 

Hvor stor er roaktiviteten blandt klubbens medlemmer ?  Opslag på rokort/rostatistik viser, at 
30 medlemmer endnu ikke har været på vandet i 2020, 43 har roet under 50 km., heraf 21 
under 25 km. Rostatistikken vil indgå i efterårets arbejde med klubbens visionsproces. 

GZ deltager i turlederkurset 16.08.2020, p.t. 7 tilmeldt. 

 

Ad. 5 

MB fremlagde/gennemgik periodeopgørelsen til dato og forventer, at slutte 2020 med en 
egenkapital på tkr. 100 

 

Ad. 6 

Næste bestyrelsesmøde 13.10.2020, hvor GZ præsenterer oplæg til efterårets arbejde med 
klubbens visionsproces, der skal involvere alle klubbens medlemmer. 

 

Ad. 7 

OB iværksætter, at der sættes vinduer i klubbens pavillon, pris tkr. 2-3 

JMC medbragte ajourført ”fordeling af arbejdsopgaver” – denne lægges på hjemmesiden 

JH m.fl. er klar til O-kajakløbet og klubbens 5 års fødselsdagsarrangement lørdag 15.09.2020. 
Pavillon opstilles og GZ fremskaffer ministrimmel til markering af privatområde på og ved 
klubbens depotareal. 
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