
  16. februar 2017 

  

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 15. februar 2017 kl.19-21 

Til stede: Jørn, Camilla, Per, Olav, Birgitte (ref.) og Nadja ( sup.) 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Forretningsorden (ordstyrer, referent etc.) 

3. Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder 

4. Status containere 

5. Åbning af Vestre Fjordpark d.10. juni kl. 11-12 

6. DGI-landsstævne d.28-30.Juni 

7. Turudvalg 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

Referat:  

      Ad.1: Godkendt. 

      Ad.2: Camilla starter året som ordstyrer. Birgitte som referent. Posterne kan gå på skift. 

      Ad.3:  Per: ansvarlig for kajakker, materiel, Rokort, Facebook, indmeldelser, samarbejde med  

                 kommunen og DGI ifm. med flytning og DGI landsstævnet. 

                 Birgitte: Dagsorden og referater, samarbejde med kommunen og DGI i forbindelse med 

                 flytning og Landsstævnet. 

                 Jørn: Kasserer og indmeldelser med Per. 

                 David: hjemmeside. 

                 Claus Midtgaard er Fundraiser. 

                 Festudvalg og socialt udvalg (samarbejde med de andre klubber i Vestre Fjordpark) ned- 

                 sættes efter åbning/flytning. 

        Ad.4:Ifølge de nye regler ift. opbevaring af private kajakker er der 4-5, der ikke opfylder be- 

                  tingelserne for fortsat at kunne leje en plads. Der vil tilgå dem et brev, hvor de får en 

                  frist på en måned til finde en anden løsning til opbevaring af deres kajak. Birgitte laver  

                  udkast og Per sender ud. 

        Ad. 5: Til åbningen af Vestre Fjordpark d.10.juni kl.11-12 opfordrer bestyrelsen til så mange af  

                   klubbens medlemmer som muligt til at deltage med kajakker. 

                   Åbningstalerne er planlagt til at foregå fra 5 m. vippen. Arrangørerne har opfordret til 

                   at medlemmer, der får lokaler i Vestre Fjordpark møder talstærkt op med deres udstyr, 

                   så den drone, de tænker skal filme seancen får nogle festlige optagelser af aktive klub- 

                   aktiviteter i vandet efterfølgende. 

                   Der er planer om at indkalde klubberne til at få optaget en teaser til brug for reklame/ 

                   presse engang i maj. 

                   Bestyrelsen foreslår at vi mødes ved containerne d.10.06 kl. 9 og ror til Vestre Fjordpark  
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                   kl.10. 

                   Bindende tilmelding via Rokort. Bliver man forhindret, skal man selv finde en afløser. 

        Ad.6: Til åbningen af DGI-landsstævnet, der foregår fra Slotpladsen torsdag d.29. juni kl.16 

                   er der igen brug for alle. Planen er at kajakker skal komme sejlende i forbindelse med  

                   åbningen. DGI er ved at lægge sidste hånd på planlægningen af selve åbningen, der vi- 

                   ses i TV og overværes af Dronningen. Foreløbig ved vi at der givetvis bliver en general- 

                   prøve i maj- og at der er udmeldt at man skulle kunne holde til at være i kajakken 2-3 t. 

                   Fredag og lørdag d.30.06 og 01.07 er der workshops, hvor publikum kan komme og  

                   prøve forskellige aktiviteter. DGI har spurgt om klubbens assistance. 

                   Vi har behov for en del medlemmer, der vil hjælpe til: 8 personer på en vagt fra kl.9-12 

                   og 8 personer, der vil tage over fra kl.13-16. Man er velkommen til at melde sig til flere 

                   vagter på de to dage. Opgaven er at nogle skal instruere folk på land og hjælpe dem i 

                   kajakken, få indstillet pedaler etc., mens andre ror med hver 2 personer en lille prøve- 

                   tur langs kysten hen mod Skurbyen og tilbage. Ved for megen blæst foregår det i Mari- 

                   naen. Klubben tjener 40 kr. for hver mandetime. Klubdeltagerne får en vand, sand- 

                   wich og en T-shirt for at hjælpe. 

                   DGI sender et link, hvor man kan tilmelde sig. Husk igen at tilmeldingen er bindende. 

                   Bliver man forhindret, skal man selv sørge for at finde en afløser. 

          Ad7: Turudvalget, der blev nedsat i forbindelse med generalforsamlingen har afholdt deres 

                    første planlægningsmøde. De sender mail ud om de to længere ture, de har på tegne- 

                    brædtet. I øvrigt vil de efter standerhejsningen indføre en fast fælles klubdag om ons- 

                    dagen, hvor medlemmerne har mulighed for at mødes og få opdyrket en klubånd. 

                    Tilmelding til de første længere ture sker via Rokort. 

          Ad8: Per mailer reminder ud ang. kontingent. Skal betales inden d.1.4. 

                   Birgitte undersøger mulighed for skilt/banner og net med vores logo hos Morten  

                   Ubbesen, Aalborg Kommune. 

                   Olav undersøger priser på T-shirts med logo til salg til klubmedlemmer. 

         Ad 9:Næste møde er onsdag d.05.04 kl.19 hos Birgitte. 

                  Punkt til næste møde er: indretning af skur/arbejdsweekend. 

 

Ref: Birgitte Due Thompson 

                     

 

 


