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Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d.9. januar kl. 19 

Til stede: Olav, Camilla, Per og Birgitte 

Afbud fra Nadja. 

Dagsorden: 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat godkendt. 

3. Punkter til generalforsamling: 

a) Aktivitetsudvalg 

b) Gennemgang af regnskab 

c) Valg af nye til bestyrelsen (1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, i suppleant). 

4. Hvem køber hvad ind? 

5. Ordstyrer? 

6. Forsikring Tryg/Letsikring 

7. Godkendelse af referat før det kommer på hjemmesiden. 

8. Mad/pris ift. julefrokost 

9. Evt. 

 

 

                                                                                                                   Birgitte Due Thompson 

  Referat: 

Ad 1:  Godkendt 

Ad 2:   Godkendt 

Ad 3: 

a)  Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et aktivitetsudvalg på Generalforsamlingen. 

b)   Camilla gennemgik regnskabet og der blev lavet forslag til budget for 2018. Hun mailer det 

ud, når hun har fået det lavet færdigt. Olav tilbød at printe eksemplarer til 

Generalforsamlingen. 

c)  Nadja har stiller op til bestyrelsen, Martin Boisen stiller op som kasserer. Derudover er der 

en plads i bestyrelsen samt 1 suppleant. Desuden en revisor og en revisorsuppleant for 1 

år. 

Ad 4: Per køber ind til generalforsamlingen. 

Ad 5: Birgitte lagt besked på Allan Jeppesens mobil om han vil være behjælpelig. 

Ad 6: Forsikringen er steget til 3109 kr. Er enige om det ikke kan gøres billigere. Birgitte ringer til  

         dem angående oplysninger om Kajakdepotet. 
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Ad 7: Er enige om at fremtidige referater først kommer til godkendelse hos bestyrelsen, der har 3  

          dage til godkendelse, inden det lægges på hjemmesiden. 

Ad 8: Der var et større overskud fra julefrokosten. Årsagen er at den pris der var opgivet fra Van- 

           drehjemmet var højere end den pris, der stod på regningen, der fulgte med maden. Er enige 

           om at det kommer medlemmerne til gode ved et senere arrangement. 

Ad 9: Per har holdt møde med Lisbeth Stokholm og Anders Hougård fra Aalborg Kommune. Der 

           blev indgået aftale om at de vil bekoste en vandtilslutning fra vinterbadernes sauna, så der  

           kan etableres en skylleplads ved det gamle slæbested. Der blev også lavet aftale om at  

           klubben kan få en slingers af kommunen til at lægge ved det gamle slæbested mod at vi selv 

          sørgede for træbeklædning magen til resten af Vestre Fjordpark. Placeringen af vores skilt  

          ved Kajakdepotet blev aftalt. 

          Per fortalte at de var et hold på 6, der lavede selvredninger og makkerredninger d. 7/1. Der 

          lægges en ny dato på Rokort, så de resterende vinterorere kan få lavet deres. 

          Ref: Birgitte Due Thompson 

                                                                                                                                                                                                       

                 

 

 

 


