
 

 

 

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 5.4. 2022 kl. 19.00 i AHKs klublokale  

 

Afbud: Per iflg. aftale med GZ 

Per Frandsen har valgt at udtræde af klubbens bestyrelse som en konsekvens af, 

at vi i klubben ikke kræver, men alene anbefaler brug af tørdragt ved 

vandtemperaturer under 10 gr. 

 

Dagsorden: 

1. Bestyrelsens opgavefordeling efter udskiftning i bestyrelsen 

2. Økonomi 

3. Medlemsstatus efter deadline for kontingentbetaling 2022 

4. Medlemsoptag 2022 

5. Græsarmering ved vaskepladsen 

6. Nyt fra udvalgene 

o Bestyrelsens ben i udvalget 

o Nyt fra udvalgene 

7. Klubbens facebook gruppe 

o Administratorer 

8. Evt. 

9. Næste møde: 3.5.2022 kl. 19.00 

 

Referat. 

 

Ad. 1 

Fordeling af opgaver, der tidligere er varetaget af Per. 

• Administration af adgangsbrikker – Camilla 

• Facebook administrator sammen med Martin og Britta – Gert L. 

• Reservation af lokaler og svømmehal – Tina 

 



 

 

• RoKort administrator – Martin 

• Græsarmering, tovholder – Martin 

• Ipad i kajakdepotet – Camilla 

• DropBox administrator – Martin 

• Administrere brugerID og koder – Martin 

• Modtage indmeldelser og svar til potentielle medlemmer – Gert Z. 

• Private kajakpladser, administration og venteliste – Gert L. 

Mailadressen Administrator@ aal…… nedlægges og i stedet etableres ny 

Bestyrelse@aalborgHavKajak.dk, der tilgår samtlige bestyrelsesmedlemmer på 

en og samme tid. 

 

Ad. 2 

Reparation af vores slingers koster tkr. 22, dog = budgettet ellers ingen afvigelser. 

 

Ad. 3 

121 betalende medlemmer for den nye sæson 2022. 

 

Ad. 4 

Der kan optages 29 prøvemedlemmer fra den 15. april 2022 jf. hjemmesiden. 

 

Ad. 5 

Græsarmering, Aalborg Kommune har indvilget i at udføre arbejdet mod at AHK 

selv betaler græsarmeringsbakkerne. Tidshorisonten er p.t. inden udgangen af 

maj måned 2022. 

 

Ad. 6 

Gert Z. kontakter hvert udvalg for at få navn på udvalgets kontaktperson mellem 

udvalg, bestyrelse og medlemmerne og efterfølgende rettes kontaktsiden på 

AHKs hjemmeside. 
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Ad. 7 

Som nævnt under pkt. 1, så er Gert L. administrator sammen med Britta og 

Martin. 

 

Ad. 8 

Tidligere besluttet, at AHK bliver medlem af Ryå Bådlaug, hvilket betyder, at vi 

alle må benytte klubbens faciliteter med fuld adgang til shelter og toilet. De 

planlægger at bygge ny bådebro og de er åbne for inspiration så landgang fra 

havkajak også bliver en mulighed. Camilla har kontakten. 

Der er tidligere indkøbt 2 vaffeljern som alle kan reserve til en klubtur. 

Grundet kritik af tidligere tiders fremgangsmåde for salg af klubbens gamle 

udtjente havkajakker, så annonceres dette fremadrettet som en aktivitet i 

RoKort. 

 

Ad. 9 

Næste møde: tirsdag den 03.05.2022 kl. 20.00 i foreningslokalet. 

 

 

 

For referatet, Ilulissat den 05.04.2022 

Gert Zinndorff 


