
 

 

 

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 3.5. 2022 kl. 19.00 i AHKs klublokale  

Fraværende: ingen 

 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 

2. Medlemsstatus og medlemsoptag 2022 

3. Græsarmering ved vaskepladsen 

4. Turlederkursus 2022 

5. Vedligeholdelse af klubbens slingers 

6. Nyt fra udvalgene 

7. Evt. 

8. Næste møde: 7.6.2022 kl. 19.00 

 

Ad. 1 

Følger budgettet. 

Ad. 2 

p.t. optaget 23 nye prøvemedlemmer, der alle har betalt og er tilmeldt introaften. 

Der er mulighed for optagelse af yderligere 7 prøvemedlemmer, dog med 

deadline den 20.05.2022, da alle optagelseskriterier skal opfyldes så de kan nå at 

deltage i den sidste introaften den 25.05.2022. 

ad. 3 

Stadig ingen henvendelse fra Aalborg Kommune, MB følger op. 

Ad. .4 

Der påtænkes at gennemføre endnu et turlederkursus for de medlemmer, der 

deltager i frironing af klubbens prøvemedlemmer. Ansvarlig: introudvalget. 

 

 



 

 

Ad. 5 

Der er behov for at præcisere, at evt. rengøring af bådebroen efter klar 

INSTRUKS fra leverandøren alene må ske ved anvendelse af vand og en blød kost, 

hvilket vi alle efter behov kan gøre. Herudover ligger ansvaret for broens løbende 

vedligeholdelse hos Gert Larsen med relation til kajakdepotet. 

Ad. 6 

Introudvalg: alle nye prøvemedlemmer tilmeldt første introaften og flere også 

tilmeldt facebook gruppen. 

Teknikudvalg: intet nyt 

Aktivitetsudvalg: Henvendelse fra Det Grønlandske Hus om deltagelse i 

aktiviteten ”gør maj sund” den 31.05.2022 er videregivet til udvalget. Har også 

videregivet Sigurds forslag om at arrangere en medlemstur med FDF-skibet ”Jens 

Krogh” til aktivitetsudvalget. Bestyrelsen støtter forslaget. 

Kajakdepotet: Ny holder til klubbens pagajer er sat op. Alt ”campingudstyr” 

ligger på hylden bag traileren. Der er bestilt nyt træ til reparation af portene. 

Aalborg Kommune har fjernet vandmåleren, hvorefter vandhanen ikke længere 

drypper. 

Ad. 7 

Tidligere mødereferater, der alle er sendt ud til medlemmerne, skal også lægges 

på hjemmesiden. 

Standerhejsning: 22 fremmødte, men ingen på vandet grundet vejret. 

Ad. 8 

Næste møde: 07.06.2022 kl. 18.30 

 

 

Venlig hilsen 

Gert Zinndorff 


