
 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 13.09.2022 
Deltagere: Gert Larsen, Martin Boisen, Tina Adamsen og Camilla Quottrup 

Økonomi: 
Det følger budgettet og som forventet udelukkende standart små-poster. 

 

Nyt fra udvalgene:  

 

Introudvalget  
Martin Mørch Munk har udtalt, at det har været en succes i år med prøvemedlemsskab, der er flere 

der er hurtigt færdig med frironingerne og der har været godt gang i turene iblandt nye roere. 

Martin vil gerne sende evalueringsskema ud til alle nye medlemmer på mail som opfølgning på 

opstartsforløbet.  

3 nåede desværre ikke at blive friroet, med 0 km og er skrevet ud af klubben. De er selvfølgelig 

velkommen til at få chancen igen til næste sommer. 

 

Teknikudvalget 
Onsdags-legestue går godt og medlemmerne er glade for at være med. 

Onsdag d. 26.10.2022 planlægges der arrangement om vinterroning i klubben med brød og kaffe. 

Det bakker bestyrelsen fuld op omkring. 

Onsdag d. 26.10.2022 samme dag opstartes der vinter kajak yoga som fortsætter onsdag hen over 

vinteren. 

Lørdag d. 19.11.2022 havnerundfart med teknik  

 

Aktivitetsudvalget 
Vi er igennem de planlagte ture for i år, med undtagelse af Flensborg fjordturen som foregår nu 

snart. Turene hen over sommeren er gået godt og der er kommet mange gode tilkendegivelser 

omkring turene.  

 

  



Standerstrygning 
Bestyrelsen hører aktivetsudvalget omkring fastsættelse af dato. 

 

Depot 
Siden sidste møde, er der repareret nogle småting i depotet og ny skeg til båd nummer 11 er 

modtaget og monteret. Der er knækket et sæde i båd nummer 14 og den er derfor valgt til at 

komme til udskiftning ved næste salg. 

Der er anskaffet ny flot vindpose i rød og hvid, den gamle var til udskiftning grundet slitage. 

 

Genudlejning af kajakpladser 
Enkelte pladser er blevet ledige hen over sommeren og de er genudlejet og besat af næste medlem 

på ventelisten, der lever op til betingelserne om 100 km. Find reglerne for kajakplads på depotet på 

hjemmesiden her: https://www.aalborghavkajak.dk/for-medlemmer/opbevaring-af-kajakker/  

 

Svømmehal 
Datoerne for svømmehalstræning over vinteren kommer Rokort på under Nye meddelelser og hver 

tur bliver løbende lagt på Rokort. 

Klubbens nuværende livreddere bliver inviteret til genoptagelse af bassinlivredderbeviset.  

Vil du være livredder og/eller have intro til og godkendes til at køre med kajaktraileren til 

klubarrangementer, Kontakt venligst depotbestyrere, Gert Larsen 

 

Græsarmering 
Kommunen er kontaktet igen og har meddelt at de forventer græsarmeringen bliver etableret i år. 

 

Forretningsorden 
Tages op til revurdering efter generalforsamlingen til forår, i bestyrelsen 2023. 

 

Eventuelt 
Overblik over adgangsbrikker rekvireres fra kommunen og der bliver lavet revision på medlemmer 

og udleverede brikker. 

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 4. oktober 2022 

Forslag til bestyrelsen, kontakt os venligst på bestyrelse@aalborghavkajak.dk 

https://www.aalborghavkajak.dk/for-medlemmer/opbevaring-af-kajakker/

