Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 4. januar 2022 kl. 09.00 i AHKs klublokale

Afbud: ingen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Økonomi
Procedure for optagelse af nye medlemmer
Klubbens holdning til debatten om den 3. Limfjords forbindelse
Generalforsamling 2021 den 30.01.2022
1. Valg til bestyrelsen
2. Formanden er i Grønland 2022
3. Forslag til vedtægtsændringer
4. HVAD skal med i formandsberetningen ??
5. Evt.
6. Næste møde: 15.02.2022

Referat:
Ad 1.
Bestyrelsen godkender regnskab 2021 og budget 2022
Ad. 2
Procedure for medlemsoptagelse godkendt med forenklinger og præciseringer i
forhold til tidligere år. Indmeldelse begrænset til årets udmeldinger kan ske fra
den 15. april og anvisningen er nøje beskrevet på klubbens hjemmeside ”Bliv
medlem”. Al kontakt fra potentielle medlemmer før den 15.04 og efter endt
medlemsoptagelse besvares ens ved anvendelse af en standard mail.
Nyt begreb: prøvemedlem indtil dette er friroet senest 31.08 – se hjemmesiden.

Ad. 3
Aalborg Havkajak Klub har som forening ingen officiel holdning til den 3.
Limfjords forbindelse. På opfordring og i henhold til vedtægternes §2.1.b tages
kontakt til Aalborg Kommune med forespørgsel om hvilke helbredsmæssige
påvirkninger og konsekvenser, anlægsarbejdet vil få for klubbens medlemmer i
forhold til vores roaktiviteter herunder også rul og redninger på Limfjorden med
udgangspunkt fra Vestre Fjordpark.
Ad. 4.1
Valg til bestyrelsen: bestyrelsen foreslår genvalg til Martin Boisen og nyvalg af
Grethe Lyndgaard Andersen samt Tina Adamsen som 1. suppleant
Jens Winther mener at have udtjent sin ”værnepligt”, hvorfor der skal
findes/vælges en ny kasserer.
Ad. 4.2
GZ tager ophold i Grønland i en længere periode startende 01.03.2022. GZ
fortsætter som formand og deltager på møder via facetime. Den øvrige
bestyrelse varetager de formandsopgaver, der i perioden kræver fysisk
tilstedeværelse.
Ad. 4.3
Har modtaget forslag om vedtægtsændring, hvorefter det skulle være muligt på
generalforsamlingen at stemme ved fuldmagt. Efter kontakt til DGI ønsker
bestyrelsen fortsat at følge DGI`s anbefaling og støtter ikke forslaget. GZ
kontakter forslagsstiller inden indkaldelse til generalforsamling sendes.
Har revideret vedtægterne og bestyrelsen foreslår nogle kosmetiske
tilføjelser/rettelser og præciseringer i §3.3, §4.2, §5.5, §7.1.c+d, §7.5 og §8.5
Ad. 4.4
Opsamling for at sikre en god formandsberetning.
Ad. 5
Da vi nu efter mindst 2 år endnu ikke har fået udvidet græsarmeringsarealet
under kajakvaskepladserne og Aalborg Kommune oplyser, at der ikke foreligger

nogen bevilling fra deres side, overvejer vi med baggrund i klubbens gode
økonomi selv at bekoste dette.
Ad. 6
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 15.02.2022

For referatet:
Gert Zinndorff
Nørresundby, den 04.01.2022

