
 

 

 

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 7.6. 2022 kl. 18.30 i AHKs klublokale  

Fraværende: ingen 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 

2. 26 nye prøvemedlemmer 

o Er vi kommet godt fra start ? 

o Frironingsaktivitet ? 

3. Græsarmering ved vaskepladsen 

4. Nyt fra udvalgene  

5. Evt. 

6. Næste møde: 2.8.2022 kl. 18.30 

 

 

Referat: 

 

Ad. 1 

Kører helt efter budgettet, ingen restancer, 26 nye prøvemedlemmer har betalt 

og alle kajakpladser er udlejet – pæn egenkapital. 

Herudover har kassereren som reglerne tilsiger, ajourført 

”Persondataforordningen”. 

 

Ad. 2 

De nye prøvemedlemmer 2022 er aktive og kommet godt fra start, kun 2 har 

endnu ikke været på vandet og en enkelt er med 104 km allerede friroet. 

 



 

 

Mangler stadig at friro nogle stykker fra medlemsoptagelsen sidste år, men de 

har alle fået meddelelse om, at de alene kan være prøvemedlem frem til den 

31.08.2022 jf. hvad vi skriver på hjemmesiden ”Bliv medlem” 

Af årets medlemsoptag deltog de fleste på den første introaften, der forløb rigtig 

godt. 

Hjemmesiden ”Bliv medlem” ajourføres med deadline for indmeldelse, 
så ”Indmeldelse skal ske ved brug af dette link INDMELD@Aalborghavkajak.dk 
og optagelse sker efter først til mølle i perioden fra den 15. april til den 20. maj af 
hensyn til de planlagte intromøder”. 

 

Ad. 3 

Kommunen oplyser, at entreprenørafdelingen ikke i denne sæson har tid til at 

udvide græsarmeringsarealet. 

Tina snakker med Lisbeth Stockholm i håb om at finde en pragmatisk løsning, 

hvor vi også som tidligere nævnt, deltager omkring økonomien i projektet. 

 

Ad. 4 

Depotudvalget forestår den løbende vedligeholdelse af kajakbroen. 

Introudvalget har afholdt de planlagte intromøder og langt største parten af de 

nye prøvemedlemmer deltog i det første af 2 intromøder. En stor succes og 21 ud 

af 26 nye allerede langt i introforløbet med frironing. 

Teknikudvalget holder ”legestue” hver onsdag i svømmebassinet, hvor der øves 

teknik af enhver art. At høre på medlemmernes tilbagemeldinger er der stor ros 

for dette tiltag. 

Aktivitetsudvalget har allerede arrangeret flere klubture og flere er i vente, det 

borger godt for klublivet, følg med på Ro-kort 

 

Ad. 5 



 

 

Forslag om, at nye interesserede medlemmer kan optages under forudsætning 

af, at de senere består IPP2 kurset. 

Efter den første sæson med begrebet ”prøvemedlem” har vi imødekommet alle 

ønsker og optaget 26 nye, heraf 5 der har taget sit IPP2 kursus i maj måned 2022 

og der er faktisk stadig 4 ledige pladser, så umiddelbart ændres der ikke på 

optagelsesproceduren jf. hjemmesiden ”Bliv medlem”. 

Tina tager kontakt til Aalborg Volleyball Klub for at høre om deres fremtidsplaner 

og mulighederne for etablering af fælles faciliteter – evt. nyt klubhus. 

 

Ad. 6 

Næste møde: tirsdag den 2. august 2022 kl. 18.30 i klubhuset. 

 

 

For referatet: 

 

Gert Zinndorff 

Formand AHK 


