Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 15.2. 2022 kl. 19.00 i AHKs klublokale
(efter den ekstraordinære generalforsamling)

Afbud: p.t. ingen

Dagsorden:
1. Evaluering på generalforsamlingen
2. Konstituering
o Hvidvaskreglerne i Sparekassen Danmark kræver, at navnene på alle
bestyrelsesmedlemmer og deres poster fremgår af referatet fra
første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
3. Medlemsstatus efter deadline for kontingentbetaling 2022
4. Medlemsoptag 2022
5. Bestyrelsens opgavefordeling efter udskiftning i bestyrelsen
6. Økonomi
7. Udskiftning af klubkajakker og tilhørende udstyr
8. Græsarmering ved vaskepladsen
9. Nyt fra udvalgene
o Bestyrelsens ben i udvalget
10. Klubbens facebook gruppe
11. Evt.
12. Næste møde: 01.03.2022 eller 05.04.2022 ??

Referat:
Ad. 1
Ingen kommentarer til referatet og de vedtagne vedtægtsændringer er
efterfølgende blevet endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling
den 15.02.2022 (lige før dette bestyrelsesmøde).

Ad. 2
Formanden bød velkommen til de 2 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Camilla
Quottrup og Tina Adamsen
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Gert Zinndorff (formand)
Martin Boisen (kasserer)
Gert Larsen
Per Frandsen
Camilla Quottrup
Tina Adamsen (suppleant, deltager i alle bestyrelsesmøderne)

Ad. 3
119 medlemmer har betalt kontingent, 21 har aktivt meldt sig ud og 13 har i
skrivende stund trods påmindelser endnu ikke reageret. Såfremt de sidste 13 ikke
vender tilbage inden ugens udgang (uge 7) slettes de af medlemslisten.

Ad. 4
Med udgangspunkt i ”pkt. 3” forventer vi fra den 15.04.2022 at kunne optage 31
nye medlemmer.

Ad. 5
Formanden rejser den 25.04.2022 til Grønland – de formandsopgaver der kræver
fysisk tilstedeværelse varetages af den øvrige bestyrelse.
Suppleanten Tina Adamsen deltager i alle bestyrelsesmøderne.
”Bindeled” til udvalgene, se pkt. 9 – og defineres nærmere på næste
bestyrelsesmøde.

Ad. 6
Kassebeholdningen er grundet kontingent indbetaling øget betragteligt i forhold
til regnskabet for 2021.

Ad. 7
Der udskiftes igen i år 2 kajakker og dertil indkøbes 6 nye pagajer.

Ad. 8
Har meddelt Aalborg Kommune, at såfremt de vil udføre arbejdet er vi/AHK villig
til selv at betale græsarmeringen, så vi kan få forbedret vores vaskeforhold.

Ad. 9
På den ordinære generalforsamling under eventuelt blev der udtrykt ønske om,
at udvalgets formand blev indsat som kontaktperson på klubbens hjemmeside i
stedet for som nu en kontaktperson fra bestyrelsen.
At vi tidligere har sat bestyrelsen på som ansvarlig har intet at gøre med ”voksne
ansvarlige mennesker i udvalg, der kan tage ansvar” at gøre, som det blev
fremført på generalforsamlingen. Kald det bindeled eller alt muligt andet.
Vi ændrer det selvfølgelig, for det er absolut ikke hensigten, at det kan eller skal
opfattes således.
Vi spørger nu hvert udvalg, hvem (hvilken person) der skal stå som
kontaktperson. På hvert bestyrelsesmøde har vi som fast punkt ”Nyt fra
udvalgene” og til dette punkt er det så kontaktpersonens opgave 8 dage inden
hvert bestyrelsesmøde, at orientere bestyrelsen om hvad der rører sig og har vi i
bestyrelsen ønsker til udvalget, så kontakter vi ligeledes ”kontaktpersonen”

Ad. 10
Administration af hvad der lægges op på AHKs facebook gruppe – vi fjerner alene
det der deler/splitter Aalborg Havkajak Klub.

Ad. 11
Camilla donerer en føntørrer til klubben.

Ad. 12
Næste møde 05.04.2022 kl. 18.30 i foreningslokalet. Formanden deltager via
facetime e.lign.

For referatet
Gert Zinndorff

