
 

 

 

Bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 02.08.2022  kl. 18.30 i AHKs klublokale  

Deltagere: Martin, Gert L, Camilla, Tina og Gert Z. over teams 

 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 

2. Status på frironing af de nye medlemmer 

3. Forretningsorden (GL) 

4. Græsarmering ved vaskepladsen 

5. Nyt fra udvalgene  

6. Evt. 

7. Næste møde: 6.9.2022 kl. 18.30 

 

Referat: 

 

Ad. 1 

Følger budgettet og forventer at slutte året med en EK på ca. tkr. 200 

Der laves særskilt regnskab for drikkevarer, men vurderet på de seneste 7 

måneder er medlemmernes brug af ordningen yderst begrænset, så på denne 

baggrund og ikke mindst i forhold til de ressourcer, der bruges på ordningen 

primært til gavn for andre aktører/brugere, så revurderes konceptet. 

 

Ad. 2 

Sæson 2022, 26 nye prøvemedlemmer, heraf 20 friroet hvor 3 mgl. under 10 km, 2 

er halvvejs i frironingsforløbet og en enkelt har desværre slet ikke været på 

vandet. 

 



 

 

Sæson 2021, 3 stadig ikke friroet heraf 2 der slet ikke har været på vandet i 2022 

og den sidste arbejder på sagen. 

Der sendes mail (GZ laver udkast) der sendes særskilt til hver af de ikke-friroede 

hvor vort mål stadig er at få flest mulig igennem til fuldt medlemskab senest den 

31. august – alternativt slettes de af medlemslisten. 

 

Ad. 3 

Uskrevne regler, normer og arbejdsrutiner i bestyrelsen nedfældes, så de er i 

overensstemmelse med klubbens vedtægter. Arbejdet pågår. 

 

Ad. 4 

Har tidligere besluttet, at vi om nødvendigt vil betale op til en trediedel af 

kommunen anlægsudgift ved udvidet græsarmering, dog max. Tkr. 30. TA 

kontakter igen kommunen i håb om at arbejdet kan udføres inden sæsonen går 

på held. 

 

Ad. 5 

Aktivitetsudvalget – intet modtaget 

Depotet: medlemmerne er gode til at holde orden, men kosten i 

omklædningsrummet må gerne bruges noget mere. En af de nyindkøbte kajakker 

er roret beskadiget og skal desværre allerede skiftes. Et kig på ro-kort, 38 

mangler stadig at komme på vandet i denne sæson. 

Introudvalget: forventer de sidste prøvemedlemmer bliver friroet inden 

udgangen af august måned, se i øvrigt under pkt. 2 

Teknikudvalget: intet modtaget. 

 

Ad. 6 

For god ordens skyld – husk altid at alle porte skal låses indefra, både for oven, 

for neden og på midten af porten. 



 

 

Ad. 7 

Næste møde: 06.09.2022 kl. 18.30 

 

 

For referatet: 

 

Venlig hilsen 

Gert Zinndorff 


