
  15.05.2017 
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 15.maj kl. 17 2017 

Afbud fra: Olav Bennike 

Til stede: Camilla Nyborg, Per Frandsen, Jørn Jensen, Birgitte Due Thompson (ref.) og Nadia Albertesen 

(sup.), der lagde hus til. 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.5.april 2017. 

3. Beretninger. 

a. Formanden. 

b. Kassereren. 

4. Opfølgning på svømmehal 

5. Opfølgning ift. åbning Vestre Fjordpark 

6. Opfølgning på DGI Landsstævne  

7.       Overtagelse af plads i Vestre Fjordpark, hvem gør hvad? 

8. Klubtrøjer og beachflag 

9. Næste bestyrelsesmøde 

10. Eventuelt 

Referat. 

Ad.1. Dagsorden godkendt. 

Ad.2. Referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.5.april 2017 godkendt. 

Ad.3. Beretninger. 

a. Fra formanden: kommer under senere punkter. 

b. Kassereren: Intet nyt. 

Ad 4. Opfølgning på svømmehal: Per tager igen kontakt og rykker for afklaring på, hvorvidt vi får tid i 

Vadum eller Sofiendal om søndagen. 

Ad 5. Opfølgning ift. åbning Vestre Fjordpark: Der er møde/rundvisning med Morten Ubbesen fra Aalborg 

Kommune d.23.5 kl.16:30 ift. selve åbningen. 

Det berammede møde d.10.05, hvor de tildelte pladser skulle fremvises for de implicerede klubber blev 

aflyst, da ikke alle havde tilkendegivet deres ønsker inden tidsfristen. 

 Lars Jørgensen fra DGI er i gang med at spørge efter en instruktør i netværket, der vil hjælpe klubben ift. 

åbent hus arrangementet. 

10 har tilmeldt sig til selve åbningen og 9 som hjælpere til åbent hus arrangementet. Vi regner med at 

kunne vurdere behovet for hjælpere, når vi ved, hvorvidt vi kun har kajakker i selve 

bassinet eller vi også skal have folk i fjorden. 
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Ad. 6. Opfølgning på DGI Landsstævne: 11 har tilmeldt sig selve åbningscermonien, hvor der er 

generalprøve d.17.05. 7 har tilbudt sig som hjælpere om fredagen og 8 om lørdagen. Der er henholds-vis 4 

og 5 instruktører og trække på de to dage.  

Ad 7. Overtagelse af plads i Vestre Fjordpark, hvem gør hvad? Da tildeling af pladser trækker ud, vurderer 

Jørn & andre på indretning, plan etc., når vi ved mere. Vi forventer ikke det er realistisk 

at indrette før i august/september pga. folks ferie. 

Ad.8. Klubtrøjer: Olav har indhentet tilbud på tryk og trøjer. På grund af alle de mails, der ryger ud pt. 

grundet åbning og DGI, beslutter vi at vente med at sende mails ang. bestilling af trøjer til efter 

 de to arrangementer er afviklet. Det besluttes at der er bestilling og betaling, før vi afgiver ordre, så vi ikke 

kommer til at ligge med et lager, ingen vil købe. 

Der er bestilt to beach-flag til klubben. 

Ad.9. Næste bestyrelsesmøde: Vi forsøger at få tid i vores nye klublokale d.9.8 kl 17. 

Ad.10. Eventuelt: Lars Jørgensen fra DGI har spurgt om lov til at forskellige kajakforhandlere kommer og 

demonstrerer nye kajakker efter sommerferien, hvilket vi har sagt ja til. Forplejning kan fås i  den nye cafe, 

så vi vurderer ikke klubben skal afgive mandetimer til arrangementet. Onsdag d.30.08 skulle være datoen. 

Der er sammenfald af arrangementer; turen til Mariager d.28.5 er ved at være booket op og var først lagt 

op , så der er førsteret ift. kajaktrailer. Hjælpere til Tri-stævnet i Rebild må derfor selv 

sørge for transport. Der er 2 tilmeldte til lørdag og foreløbig 4 om søndagen. De kunne godt bruge et par 

mere om søndagen, hvis der er nogen, der kunne have lyst. 

 

Limfjordskrydseren har også spurgt om hjælp igen i år. Bliver lagt på Rokort. 

 

Punkt til næste møde: Politik ift. refusion af bla. transportudgifter i forbindelse med kørsel for klubben 

(afhentning af materiale, kajakker etc.) 

 

Venlig hilsen 
 
 
 
Birgitte Due Thompson 
Formand 
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