
  28. januar 2017 

  

Referat fra ordinær bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 25. januar 2017 

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

Claus Midtgaard. 

 

 

 

Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.4 januar. 2017 

 

3. Beretninger. 

a. Formanden. 

b. Kasseren. 

 

4. Opfølgning af punkter fra sidst møde. 

      

a. Opfølgning af selvredning fremover 

b. Opfølgning af vores årshjul er de opdateret  

c. Kommende opgaver 2017 

d. Udvidelse af Rokort med modul til betaling af kontingent 

 

5. Punkter til behandling 

a. Indkomne forslag til generalforsamling 

b. Gennemgå nyt budget for 2017 

c. Fordeling af arbejdsopgaver generalforsamling 

d. Container leje fremover ( David )  

e. Sponsorpenge til kajakhus Vestre Fjordpark 

 

6. Næste bestyrelsesmøde 

 

7. Eventuelt 

 



  28. januar 2017 

Ad. 1 Godkendt 

Ad.2 Godkendt 

Ad. 3a Per har forgæves forsøgt at få kontakt til Rokort ift. registrering af kontingentindbetalinger. 

              Han vil fortsat forsøge med henblik på aftale om en demo af løsningen. 

Ad. 3b Tine fremlagde regnskabet. Der er 57.501 kr. i kassen og et overskud på 3.341 kr. 

Ad. 4a Bestyrelsen opfordrer stærkt medlemmerne til at få trænet selvredninger løbende. Der er  

              mulighed for at træne i Vadumhallen i de næste 3 måneder inden sæsonstart. 

Ad. 4b Er opdateret. 

Ad. 4c Afklaring af placering i Vestre Fjordpark. 

Ad. 4d Se punkt 3. 

Ad. 5a Ingen indkomne forslag fra medlemmerne, men forslag om turudvalg fra bestyrelsen. 

Ad. 5b Tine gennemgik budgettet for 2017, der er hensat 30.000 kr. til flytning til Vestre Fjordpark. 

Ad.5c Vi mødes kl. 9.Nordjyske Bank sponserer kaffe og the. Vi køber morgenbrød i Føtex.  

           Tilmelding til generalforsamlingen via Rokort. 

Ad.5d Vi beslutter at fastholde leje af kajakplads til samme pris. 

Ad.5e Claus Midtgaard er fortsat i gang med at afsøge markedet for relevante fonde. Har gjort 

            ansøgning til Veluxfonden klar til underskrift til den nye bestyrelse. 

Ad.6 Besluttes af den nye bestyrelse. 

Ad.7 Intet 

 

 

Ref. Birgitte Due Thompson 

 

 

 

 


