Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 2. november 2021 kl. 09.00 i AHKs klublokale

Afbud: Per Frandsen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Opsamling på sidste møde den 06.10.2021 samt møde med introudvalg
Økonomi
Nyt fra udvalgene
Gennemgang/revidering af hjemmeside og evt. vedtægter
Generalforsamling 2021 den 30.01.2022
o Martin og Ole er på valg !!
6. Evt.

Referat.
Ad.1
Afbud fra Per og Martin.
Standerstrygning 31.10, aktivitetsudvalget har indbudt, GZ opsummerer året.
Julefrokost, AHK betaler 50% + vært ved 1 øl/vand og snaps
Bestyrelsesmøde fremover den første tirsdag i hver måned – minus juli måned.
Diskuterede krav til nye medlemmer, drøftes med introudvalg den 11.10.21
Kajakdepot/pladser, ingen ubrugte kajakker, får man tilbuddet og siger ”nej tak”
slettes man af listen.
Vinterroning, forventer vinterroere demonstrerer sin selv- og makkerredning på
et teknikkursus, der udbydes af teknikudvalget efter standerstrygning i
november.

Generalforsamling søndag 30.01.2022 kl. 10, GZ opretter aktivitet på RoKort og
indkaldelse sker efterflg. Iht. vedtægterne. Ole Lidegaard er i perioden indtrådt
som suppleant, men ønsker ikke genvalg på generalforsamlingen. Martin er også
på valg og modtager gerne genvalg.
Hjemmeside og vedtægter gennemgås på næste bestyrelsesmøde mhp. evt.
rettelser og tilføjelser.

MØDE med introudvalget 11.10.2021 (delt. MMM, BR, GL og GZ)
Enighed om kun èn indmeldelsdato fra 2022, diskuterede en form for
prøvemedlemskab og krav til nye medlemmer. Velkomstbrev m.m. skal i givet fald
tilrettes.
Vi bør også i 2022 overveje turlederkursus, evt. i en anden form end tidligere.
BR træder ud af udvalget, MMM fortsætter og kontakter XX for interesse.
Nye medlemmer overrasket over ikke at kunne låne beklædning, skal præciseres
på hjemmesiden.

Ad. 2
Indtægterne følger budgettet, men mgl. grundet corona og usikkerhed om
udgiften til reparation af vores slingers flere udgiftsposter. Forventer at slutte
året med en meget pænt overskud, da Sparekassen Vendsyssel også har bidraget
med et tilskud på tkr. 20

Ad. 3
Introudvalg, se ovenfor. Aktivitetsudvalg har frem mod generalforsamlingen
arrangeret julefrokost, 20.11.2021 gel-coat kursus 22.01.2022 og foreslår etablering
af en scrapbog. Teknikudvalg afholder 2 workshops om vinterroningsteknik i
november – alle vinterroere opfordres til at møde op for at vise sin selv- og
makkerredning.

Kajakdepotet, GZ opfølgning overfor Aalborg Kommune ang. den lovede
græsarmering, vedligeholdelse af træværk, porte der hænger og ønske om nye
skilte ”cykelparkering forbudt”
Evt. udskiftning af havkajakker 2022 diskuteret, umiddelbart ikke noget behov.

Ad. 4
Hjemmesiden blev minutiøst gennemgået, flere rettelser på vej.

Ad. 5
Generalforsamling 30.01.2022
På valg er Martin Boisen og Ole Lidegaard.
Gentager hvad der er nævnt ovenfor, Ole Lidegaard, der som suppleant i
perioden siden sidste generalforsamling er trådt ind i bestyrelsen ønsker ikke
genvalg. Martin Boisen modtager gerne genvalg.
Aktiviteten er registreret på Rokort, formel indkaldelse senere jf. vedtægterne.

Ad. 6
Intet.

For referatet:
Gert Zinndorff

