
                                                      30. november 2017 

 

 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajakklub den 28. november 2017 kl.19:00 

i Fælleshuset, Vestre Fjordpark, 9000 Aalborg 

Til stede: Camilla, Per, Olav, Nadja og Birgitte. 

 

Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat. 

3. Formand (revision af reglement er vedhæftet; vinterroning km etc.) 

4. Kasserer (regnskab) 

5. Punkter til ordinær generalforsamling d.4.2 -2018. (revisor Jens Winther, Hanne Fynbo) 

6. Sociale aktiviteter (Nadja) 

7. Julefrokost 

8. Opfølgning på kajakdepot 

9. evt. 

10. Nyt møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      30. november 2017 

 

 

Referat:  

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat godkendt. 

3. Formand :Har revideret vores reglement, som blev gennemgået og rettet til. Det sendes til 

David til hjemmesiden samt Olav, der laminerer det i A3 format til ophængning. 

4. Kasserer: Får overblik over regnskabet i juleferien, så det er klar til Generalforsamlingen.  

kontakter Jens Winther, der er revisor ift. regnskabet. 

5. Punkter til ordinær generalforsamling d.4.2 -2018:  

Per og Camilla, der har vikarieret som kasserer ønsker ikke at genopstille. Derfor skal der 

vælges en kasserer, og to ordinære medlemmer samt en suppleant. Nadja har givet tilsagn 

om at opstille. Martin Boisen har tilbudt at stille op som kasserer. 

Af punkter til generalforsamlingen er bl.a. et socialudvalg, der skal stå for fester etc. 

6. Nadja foreslår at vi afholder sociale aktiviteter en over vinteren. Det kunne være både 

teknik, praktisk ift. beklædning m.m. Hun vil gerne fortælle om sine oplevelser som roer i 

Grønland. Vi starter efter nytår. 

7. Julefrokosten er på plads. Per og Inger Marie henter mad, vi mødes kl. 18 og hjælper med 

borddækning. 

8. Opfølgning på kajakdepot; Per og andre starter med at påmontere ruller d.30.11. 

9. Gert og Per har været på inspektion i Sofiendal Svømmehal, det ser fint ud. Der bliver 

prøver i januar, så vi kommer nok først i gang i februar eller marts. 

Per laver regelsæt til svømmehal. Vi hjælper hinanden med at gøre kajakker klar. 

Birgitte kontakter Lisbeth Stokholm ift. klubbens adresse, søger man på den, så står 

Klubben hos Birgitte. Per og Birgitte tjekker Virk. 

Tilbud fra Lars fra KKL om gratis instruktører i svømmehallen. Per følger op på det. 

Birgitte har tjekket op på gebyr fra bank. Det er ikke en forsikring, men gebyr for 

erhvervskunder for at have en net bankforbindelse. Har tjekket andre banker, de har også 

indført det. 

10. NÆSTE MØDE TIRSDAG D.9.1 kl.19:00 i Fælleslokalet. 

  

 

                                                                                                                   Birgitte Due Thompson 


