
 

 

 

BESTYRELSESMØDE 

ONSDAG den 24.03.2021 kl. 19.00 (Martin indkalder til digitalt møde over zoom) 

 

Dagsorden: 

1. Kassereren, regnskabsstatus m.m. 

2. Medlemsoptag 2021 

3. Kajakdepotet med nyt materiel 

4. Medlems-/klubaktiviteter 

5. Evt. 

6. Næste møde 

 

Referat /gz. 

Deltagere: alle incl. suppleanten  

 

Ad. 1 

Iflg. Balancen pr. 23.03.21 efter kontingentindtægter og betaling af turlederkursus 

og 3 nye havkajakker med tilbehør, har vi et indestående på tkr. 175 og afventer 

svar på 2 fondsansøgninger (i forbindelse med udskiftning af havkajakker). 

Ad. 2 

Da vi i år oplever en større interesse fra tidligere medlemmer og andre erfarne 

medlemmer rykkes datoen for den årlige supplering af nye medlemmer frem til 

den 15. april, hvilket vil sikre, at nye erfarne og tidligere medlemmer med 

havkajakbevis også kan deltage i AHKs standerhejsning den sidste søndag i april 

måned. Hjemmesiden tilrettes i overensstemmelse hermed. 

Ad. 3 

GL oplyser, at svømmehallen er lukket ned og alle klubkajakker er nu til rådighed 

for vinterroerne. Der er indkøbt 3 nye kajakker og udstyr, der allerede er på plads 

på hylderne. Trækvognene er alle tjekket igennem med nye hjul eller andet hvor 

 



 

 

det er nødvendigt og for dem der endnu ikke har set den nye belægning foran 

kajakkerne, de har noget at glæde sig til. 

Ad. 4 

GL har holdt møde i introudvalget, de er ambitiøse og rigtig klar til den nye 

sæson. OL foreslår der etableres ”genstartsture” for de sidste pars års nye 

medlemmer, der lige skal hjælpes videre, så de.  Kan føle sig godt tilpas i klubben. 

JMC melder at teknik- og sikkerhedsudvalget byder ind med ”brush up + teknik”. 

PF har møde i aktivitetsudvalget i den kommende uge, hvor der skal planlægges 

min. èn månedlig klubtur, en eller flere onsdage tændes grillen og der er 

grillpølser til dem, der har lyst og dermed styrke det sociale liv i klubben. 

Standerhejsning er den sidste søndag i april den 25.04.2021 

Ad. 5 

PF sørger for at hjemmesiden tilrettes med beskrivelse af de nye kajakker. 

PF reserverer svømmehallen fra 31.10.2021 til 27.03.2022 og GL sikrer, at vi har de 

nødvendige instruktører til rådighed for svømmehalstræningen. 

GZ ajourfører bestyrelsens arbejdsfordelingsplan. 

GZ, der kommer nye medlemstilbud fra Surf & Ski, der også vil fremgå af 

hjemmesiden. 

Ad. 6 

Næste møde 13.04.2021 


