
  23-10-2018 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde  

Sted: I Foreninghuset, Ralvej 22 

Dato og tidspunkt: Mandag d.22.10 kl. 19:00-21:00 

Til stede: Olav, Martin, Jytte, Jette og Birgitte 

Afbud fra Nadja. 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beretninger 

a. Formanden 

b. Kassereren 

3. Standerstrygning d.28.10, hvem gør hvad. 

4. Kørelister 

5. Regler/hjemmesiden (nye fotos) 

6. Frederikshavn vil lave instruktørkursus 

7. Mail fra Per d.27.9 (inddragelse af instruktører) 

8. Tue ift. kurser 

9. Havkajakroernes sommertræf i uge 30 i Sverige (skal vi deltage fra klubben?) 

10. Møde i Havkajak Nord i Strandby torsdag d.8.11 kl. 19 i Standby, hvem tager med?. 

11. Ansøgning om udvidelse/inddragelse af et par ekstra porte til Kajakdepotet. 

12. Spørgeskema til Anders Kroman 

13. Næste møder 

14. Evt. 

 

 

Referat:   

       Ad. 1. ok 

       Ad.2 a: Jytte og Birgitte har været til møde i Aalborg kommune ang. planer om vandshelters  

                     ved Egholms østside, der skal først søges fonde til projektet. Der bliver indkaldt til nyt  

                     møde, når man er længere i processen.  

       Ad 2.b: Martin fremlagde regnskabet, hvor han anslår der er omkring 60.000 kr. i kassen til 

                     nytår. Vi har 148 medlemmer. En stigning på 68 medlemmer.   

       Ad3:    Jytte køber ind, Per har skrevet de praktiske ting på, der skal laves efter kaffen. 

       Ad4:    Birgitte har rykket Anders for græsarmeringen kan blive lavet her i efteråret. 

       Ad5:  Opdatering af hjemmesiden afventer gruppearbejdet. 

       Ad6:  Birgitte sender mail til bestyrelsen til orientering. Kommer på som punkt næste gang. 

       Ad7: Bestyrelsen tegner klubben, men instruktørerne er meget velkomne til at komme med  

                indspark, gå ind i gruppe- og planlægningsarbejde og komme med egne ideer. 
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          Ad8: Han kan fortsat lægge kurser op på vores sider og måske kan han inddrages i forbindel- 

                 se med gruppearbejdet ift. intro til nye medlemmer etc.      

           Ad9: Vi afventer med at beslutte, hvorvidt det skal lægges på Rokort. Vores kajaktrailer er 

                   givetvis ikke lovlig ift. kørsel dertil. 

          Ad10: Per og Birgitte har foreløbig meldt sig. 

          Ad11: Jette foreslår vi søger Folkeoplysningsudvalget, hun laver udkast til næste møde. 

          Ad12: Spørgeskema ang. Vestre Fjordpark udfyldes i fællesskab, Olav får det mailet retur. 

          Ad13:  onsdag d.28.11 kl. 19. Forberedelse til generalforsamling og nyt møde d.09.01.kl.19 

         Ad14: Intet. 

 

Birgitte Due Thompson, ref. 

            

                     

 

 


