
                                             10.januar 2016 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 7. januar 2016 

Til stede: Per Frandsen, Birgitte Due Thompson, Henrik Larsen, Tine B. Christiansen og David Lee 

Afbud fra Jørn Jensen 

 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.26. nov. 2016 

 

3. Beretninger. 

a. Formanden. 

b. Kasseren. 

c. Udvalg. 

 

4. Opfølgning af punkter fra sidst møde. 

a. Per kontakt til kommunen ang. flytning 

b. Ansøgning om kajaktrailer 

c. Opfølgning af formandsposten efter Birgitte Stewarts fratræden 

d. Overtagelse af hjemmesiden 

 

5. Punkter til behandling. 

a. Generalforsamling 

b. Flytning af containere 

c. Takkebrev til Nordea for sponsorat af 2 kajakker 

d. Hvem er på valg? For hvilken periode? 

e. DGI-2017 

 

6. Næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Eventuelt. 

 

                                                                                                                  Ref. Birgitte Due Thompson 

Referat 

Ad 1: Dagsorden godkendt 

Ad 2: Referatet godkendt 

Ad 3 : Beretninger 



                                             10.januar 2016 

Ad a: Konstitueret formand Per Frandsen fortalte om den vellykkede julefrokost, hvor der var 14 

betalende til middagen. Der kom flere besøgende i løbet af aftenen. 

 

Ad b: Kasserer Tine Christiansen fortalte at der er en kassebeholdning på 55.828,22 kr. De 23.750 

kr. fra Nordea er med i beløbet. 

Den røde container er købt for 6000 kr. 

Ad c: Ingen udvalg. 

 

Ad 4: Opfølgning af punkter fra sidste møde. 

Ad a: Containere flyttes engang i næste uge. Per skal have afklaret med Lisbeth Stokholm, hvor de 

præcist bliver placeret. 

Per og Jørn fæstner kajakkerne i containerne i weekenden.  

Ad b: Der arbejdes fortsat på ansøgning til en kajaktrailer. 

Ad c: Per har etableret en ny dropbox. 

Ad d: David, Per og Tue har password til hjemmesiden. Birgitte Stewart har tilbudt at være 

behjælpelig med at lægge emner ind/redigere i den. 

Ad 5 . Punkter til behandling 

Ad a: Per laver formandsberetningen også digitalt, så det er muligt at lave et referat efter den. 

Tine bad om lov til at vi ser den, inden søndag d. 7. februar. 

Generalforsamlingen afholdes i AS, der er booket fra kl. 10-13, vi starter selve handlingen kl. 11. 

Vi skal selv sørge for forplejning, vi uddelegerer efter, vi har set antal tilmeldinger, der foregår via 

Rokort. 

Ad b: Se under punkt Ad 4 a. 

Ad c: Henrik har talt med kontaktpersonen fra Nordea, Mette Rolighed. Hun vil gerne have at vi 

mødes ved Vandcentret torsdag d. 14.januar kl. 15:30, hvor vi officielt takker for sponsoratet. Alle, 

der kan, møder op. 

Ad d: Jørn Jensen genopstiller ikke. Birgitte Due Thompson modtager genvalg. 

Ad e: Per har været til møde i DGI ang. aktiviteter til landsstævnet, der løber fra d.29. juni- 2.juli 

2017. Vi besluttede at vi kunne byde ind med 6 kajakker og et antal instruktører, så man som 

nybegynder kan få lejlighed til at prøve en tur. Vi var enige om at vi ville holde os på det 

”lavpraktiske niveau” og lade andre om at udbyde teknik, rul etc. 

Ad 6: Næste bestyrelsesmøde 

Besluttes af den nyvalgte bestyrelse 

Ad 7: Intet                                                                                                                     


