
 
 
  12. april 2016 
  

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 12.april 2016 

Til stede: Per Frandsen, Henrik Larsen og Birgitte Due Thompson. 

Afbud: Claus Midtgaard og Tine B. Christiansen. 

 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.29. marts. 2016 

 

3. Beretninger. 

a. Formanden. 

b. Kasseren. 

c. Udvalg - klargøring af udstyr og containere hvad mangler? 

 

 

4. Opfølgning af punkter fra sidst møde. 

 a. Hurtig opfølgning af AS aftale 

     b. Beslutning omkring rød container 

 c. Opfølgning af planlagte ture 

  

5. Punkter til behandling 

 

a. Lave regler for medlemmer omkring AS og AHK. 

b. Udvidelse af Rokort med modul til betaling af kontingent. 

c.  Opfølgning af sponsorer (til kajaktrailer) 

d. Afvikling af Standerhejsning den 24. april 

e. Næste bestyrelsesmøde 

f. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 



 
 
  12. april 2016 
 

 

Referat: 

Ad 1: Dagsorden godkendt 

 

Ad 2: Referat godkendt 

 

Ad 3: Per har haft møde med John Andersen fra KKL.  John vil arrangere fællesture samt  

          teknikkurser. Vi kan komme på hans sms liste ift. surf ture, der ofte arrangeres med meget  

          kort varsel. 

Ad 4:  

      a) Vi laver reglement ift. vores nye omgivelser  

      b) Når der er tørvejr, vil vi teste taget på den røde container; er det kondens eller utæthed ?. 

           Hvis det sidste, skal der asfalt på. 

      c) Vi i bestyrelsen byder hver især ind på de søndage, hvor vi har mulighed for at være til stede. 

 

Ad 5:  

       a) Reglement er på sidste side af dette referat. 

       b) Per vil undersøge, hvad modulet koster ift. næste kontingentopkrævning. 

       c) Per vil tale med Claus Midtgaard om den videre proces- evt. at vi selv finansierer den, hvis 

           ikke det er muligt at få den sponsoreret. 

        d)Per køber lidt bobler til indvielse af ponton og de nye kajakker. 

           Per køber rundstykker og smør. 

           Birgitte tager campingbord med samt engangsservice, brødkniv etc. 

           Folk opfordres til selv at medbringe kaffe/the. 

        e) Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 10/5 kl. 17-19 hos Birgitte. 

        f) Per orienterede om muligheden for at låne klublokaler af Aalborg kommune ved siden af 

            Vesterkærets Skole. 

 

Ref: Birgitte Due Thompson 
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                                                              Reglement 

         

1. Aalborg Sejlklubs flydepontoner må ikke benyttes. Det koster 

300 kr. årligt pr. medlem, hvis vi ønsker at benytte dem. 

 

2. Toilet- og omklædning/badefaciliteter kan benyttes ved 

Aalborg Sejlklub for gæstesejlere. Badebilletter kan købes i 

automaten. 

 

    3. Det er ikke tilladt at færdes i Aalborg Sejlklubs klubfaciliteter. 

 

                             Reglement ift. egne containere 

 

1.  Omklædningscontaineren: da der ikke er ansat rengøring, på- 

Hviler det medlemmerne at svabre gulvet over for vand efter 

sig. 

Husk altid at låse med hængelåsen efter brug, låsen i døren er 

defekt. 

 

 

2. Vandslangen må ikke efterlades på hanen. Den skal 

opbevares i skyllekarrene i omklædnings containeren. 


