
 

 

 

BESTYRELSESMØDE 

Tirsdag den 13.04.2021 kl. 19.00 (Martin indkalder til digitalt møde over zoom) 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 

2. Persondataloven 

3. Politiske/religiøse aktiviteter 

4. Medlemsoptag 15.04.21 intromøder m.m. 

5. Standerhejsning 25.04.2021 

6. Nyt fra udvalgene 

7. Dagsorden for fremtidige bestyrelsesmøder 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

 

 

Referat /gz. 

Deltagere: alle incl. suppleanten  

 

 

Ad. 1 

Kontingent for 131 fortsættende medlemmer og betaling for 48 kajakpladser, alt i 

alt tkr. 119 indgået. Efter køb af 3 nye kajakker udgør kassebeholdningen tkr. 168. 

Ad. 2 

Diverse dokumenter skal ajourføres en gang årligt, MB har sikret dette. 

Ad. 3 

AHK har i indeværende måned fået 2 henvendelser om deltagelse i en politisk 

aktivitet. AHK, være sig logo, kajakker og andet materiel må IKKE anvendes i 

politiske og/eller religiøse aktiviteter – skrives ind på AHKs hjemmeside. 

 



 

 

Ad. 4 

Der optages op til 19 nye medlemmer efter først til mølle under henvisning til 

fremgangsmåden som beskrevet på hjemmesiden. Der er planlagt intromøder 

hhv. den 5. og 18 maj og den 7. juni, hvorefter frironingsaktivitet planlægges i 

nødvendigt omfang. 

Ad. 5 

Standerhejsning 25.04.2021 kl. 09.30 hvor klubben serverer rundstykker jf. opslag 

på ROKORT. Med det nuværende forsamlingsforbud holdes arrangementet 

udendørs. Håber vandtemperaturen når 10 gr., så alle medlemmer har mulighed 

for at komme på vandet. 

Ad. 6 

Introudvalget allerede godt i gang, møde 26.04.2021 ang. rollefordeling for de 

kommende intromøder. Der er arrangeret turlederkursus og turlederaften, så alle 

til froroning oplever det samme. 

Depotet – der er indkøbt ny gasgrill, sat forhæng op i omklædningsrummet så 

omklædning kan ske ugeneret. Rykket for de nye redningsveste doneret af 

Trygfonden. 

Teknik og sikkerhed, har dato for forskellige aktiviteter klar inden 

standerhejsning. 

Aktivitetsudvalget – den nye gasgrill tændes hver den sidste onsdag i måneden, 

som led i at styrke det sociale klubliv. Er snart klar med plan for månedlige 

klubture også med fokus på weekendture. 

Ad. 7 

Emner til fremtidige bestyrelsesmøder skal være formanden i hænde 8 dage før 

bestyrelsesmødet, hvorefter dagsorden sendes ud. 

Ad. 8 

Næste bestyrelsesmøde mandag den 17.05.2021, i rosæsonen fra standerhejsnng 

til standerstrygning holdes bestyrelsesmøde en gang månedligt. 

Ad. 9 

Surf & Ski rykkes for rabataftale 



 

 

Aalborg Kommune - Park og Natur rykkes for nedlæggelse af supplerende 

græsarmeringsbakker ved klubbens udendørs vaskeplads. 

Der skal arrangeres møde med Aalborg Kommune med henblik på forlængelse af 

vores aftale om klublokale til halvt gebyr 

Punkt på næste møde: hvordan arbejde videre med visionsarbejdet og 

bearbejdning af resultatet af medlemsundersøgelsen. 

 

 


