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Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.15.5 

3. Beretninger. 

   a. Formanden. 

   b. Kassereren. 

   c.    Turudvalg 

4. Opfølgning på svømmehal 

5.       Kørselsgodtgørelse, politik ift. refusion af udgifter . 

6.       Forslag fra Jørn, se vedlagte mail.  

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

8. Klubtrøjer. 

9. Næste bestyrelsesmøde 

10. Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1: Godkendt 

Ad 2: Godkendt 

Ad 3: Der er indkaldt til brugerrådsmøde i Vestre Fjordpark mandag d.4/9 kl. 16:30-18:00. 

          Dagsorden er : Dagsorden 

          Fælleshuset 

          Depotfaciliteter 

          Vintersæson 

          Gebyr for brug af kommunale lokaler 

           Alarm- og briksystem 

           Fremtidigt brugerråd 
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        Events i Vestre Fjordpark 

        Eventuelt 

        Per og Birgitte deltager. 

        D.30.09 kl. 14-19 arrangerer Lars Jørgensen fra DGI åbent hus, hvor alle kan komme og prøve 

        havkajak. Er der nogen fra klubben, der er interesserede i at hjælpe fra klubben, kan de melde  

        sig til hos Lars. Se på DGI`s FB side. Surf Line kommer og viser deres nyeste kajakker.   Alle  

       havkajakklubber omkring Aalborg er inviteret til at deltage. 

        Efterfølgende kan interesserede købe et tre gange tre timers introkursus under DGI for om- 

        kring 600 kr. Formålet er at få endnu flere aktive indenfor havkajaksporten. 

        Nordeafonden sender en flok folk på sightseeing d.14.09. kl 14:30-17:  Da de er hovedsponsor  

        Ift. Vestre Fjordpark, vil det være godt, hvis nogle har tid til at skabe lidt liv dernede, så ro en  

       tur, de der har mulighed for det. 

Ad 3b : Der er omkring 125.000 kr. i kassebeholdningen. Omkring 100 medlemmer. 

Ad 3c: Olav har slået en tur op arrangeret af turudvalget til Rønbjerg-Livø-Fur. Fortæller at de hav- 

         de en dejlig tur til Ryå, hvor de roede til i stedet for Gandrup grundet blæsten.  

Ad 4: Vi får Sofiendal Svømmehal hver anden søndag fra kl. 13-15. Per vil få spurgt folk, der bruger 

         tilbuddet mest om at gå ind i et Svømmehalsudvalg. 2 af de aktive, der tog livredderprøve fra  

         sidste år er flyttet. Der skal findes en løsning på trailerparkering. Per arbejder på det samt et 

         udkast til tjekliste i forhold til brug af svømmehal. 

Ad 5: Der blev vedtaget regelsæt for refusion af kørselsudgifter: Ture indenbys refunderes ikke. 

          Større ture efter eksempelvis kajakker eller andet materiel skal aftales med Birgitte, hvis der  

          skal refunderes kørsel med 1 kr. pr. km. Fælles transport til roture afregnes indbyrdes  

          imellem deltagerne. Birgitte laver udkast til regelsæt. 

Ad 6 og 7: Jørns udkast/holdning diskuteres. Vi vurderer at løbet ift. placering er kørt og vi må ar- 

           bejde på at få det bedst mulige ud af det . Jørn tilbyder at måle op, så vi ved, hvad der skal  

           bestilles hjem. Per vil forsøge at få et møde i stand med Anders, inden d.4/9.Punkter til   
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            mødet er blandt andet: 

           Postkasse, omklædning- og opbevaring af tøj, mens der ros. 

           Lille slingers ved det gamle slæbested. 

           Etablering af skillerum mellem os og Fjordhaverne. Flere rum/mere plads. 

          Klargøring med strøm, lys og vand samt pladsen foran. 

           Plads til trailer. 

           Ikke timepris i fællesrum. 

           Jørn foreslår at vi genbruger indmaden fra containerene 

Ad 8: Trøjer udsættes til vi er ovre klargøring og flytning. 

Ad 9: Næste møde er tirsdag d.5/9 kl. 19 hos Birgitte. 

Ad 10: Evt. Intet. 

      

Venlig hilsen 
 
 
 
Birgitte Due Thompson 
Formand og referent. 
 
 

 

 
Skydebanevej 40 
9000 Aalborg 
CVR-nr.36307609 
E-mail: birgitte.thompson@Aalborghavkajakklub.dk 
Mobil: 40888406 
www.Aalborghavkajak.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aalborghavkajakklub.dk/
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Mail fra Jørn til pkt. 6 

Hej Birgitte 

Jeg var med Per nede for at se hvor kommunen vil placere kajakker m.m  

Jeg synes at i i bestyrelsen skulle overveje en gang mere om det er det rigtige sted for 

kajakklubben inden der bliver poste penge til indretning i redskabsskure eller hvad de kalder de 

rum de tilbyder klubben!!! 

Som jeg mener er en nødløsning fra kommunens side   

Det jeg kan se vil man komme til at bruge en del transport “på gåben til og fra  da der ikke er 

mulighed for at køre ind og der er ikke mulighed for opbevarring af tøj m.m så det vil blive nogle 

ture frem og tilbage for at ro en tur  

Min personlige holdning er at det er et meget dårligt bytte. Det bliver aldrig en klub som var 

hensigten i tidernes morgen. 

Pladsen hvor vi er nu er 100 gange bedre, da der er mulighed for udvidelse.Perfekt sted til at 

komme i vander især for dem der ikke er så øvet  der er en vis tryghed ved at kan ro i havnen hvis 

vejret er dårligt de bliver ikke smidt direkte ud i fjorden hvor strømmen kan være virkelig hård. 

Mange Hilsner 

Jørn Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


