
 

 

 

BESTYRELSESMØDE 

MANDAG den 17.05.2021 kl. 19.00 i foreningslokalet. 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 

2. Medlemsoptag 

3. Sikkerhedsregler i AHK 

4. Førstehjælpskursus 

5. Nyt fra udvalgene 

6. Evt. 

7. Næste møde 21.06.2021 

 

 

Referent /GZ. 

Deltagere: alle incl. suppleanten. 

 

Ad. 1 

Stadig en meget sund økonomi, beholdning p.t. tkr. 183 

GZ tager kontakt med Spk. Vendsyssel Fonden mhp. udbetaling af den tilsagte 

fondsstøtte tkr. 20 (er anvendt til køb af nye kajakker) 

Ad. 2 

Processen for årets medlemsoptagelse var stort set overstået på en og samme 

dag, da vi ændrede datoen til den 15.04.20212, hvilket også helt efter hensigten 

betød, at flere nye medlemmer deltog i klubbens standerhejsning. 

PF er ansvarlig for fremtidig medlemsregistrering, vi er p.t. 153 medlemmer. 

Med henblik på fremtidig medlemsoptagelse udarbejder PF en simpel 

procesbeskrivelse som oplæg til næste års medlemsoptagelse. 

 



 

 

Ad. 3 

Diskuterede indførelse af skærpede sikkerhedsregler i AHK. Bred enighed om at 

værne om klubbens grundlæggende kerneværdier, så få regler som muligt, og 

således arbejde for at skabe en sikkerhedskultur med fokus på medlemmernes 

”eget ansvar” 

Ad. 4 

Har modtaget en forespørgsel om at arrangere et førstehjælpskursus for 

”småbådsfartøjer”, der støttes af Tryg Fonden. PF undersøger kursusindhold og 

muligheder. 

Ad. 5 

Aktivitetsudvalget: sæsonen er i gang, haft en god weekendtur til Djursland og 

fremadrettet er planlagt flere endagsture, der lægges op på rokort. 

Teknik & sikkerhed: har allerede med succesafviklet teknik og selvredning, 

udvalget modtager gerne ønsker til fremtidigt indhold. 

Introudvalget: Der er allerede afholdt 2 intromøder for i alt ca. 15 deltagere, der 

laves opsamling på de sidste 4-5 deltagere, frironingen er godt i gang og 

fortsætter over hele sæsonen. 

Ad. 6 

Jette har valgt at træde ud af bestyrelsen, men fortsætter i teknikudvalget. 

Suppleanten Ole Lidegaard indtræder proceduremæssigt, som medlem af 

klubbens bestyrelse. Ny konstituering sker senere og hjemmesiden tilrettes 

efterfølgende. 

Ad. 7 

Næste møde: 21.06.2021 


