
 

 

 

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 04.10.2022  kl. 18.30 i AHKs klublokale  

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

 

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af seneste referat og procedure for offentliggørelse af 

referatet generelt. 

2. Økonomi 

3. Standerstrygning og en kort tale der afrunder sæsonen. 

4. Vaskeplads – status ? 

5. Nyt fra udvalgene  

6. Julefrokost 

7. Formandsemne m.m. til den kommende generalforsamling 

8. Evt. 

9. Næste møde tirsdag den 01.11.2022 kl. 18.30 

 

 

Venlig hilsen 

Gert Zinndorff 

 

 

Referat: 

 

Ad. 1 

Ingen bemærkninger til referat af sidste bestyrelsesmøde. 

 



 

 

Uanset indhold, stort eller småt, sendes referat (bcc) ud til samtlige medlemmer 

efter hvert bestyrelsesmøde samtidig med, at det sendes til klubbens web-

master, hvor det straks lægges op på AHK`s hjemmeside. 

I øvrigt vil det være op til den kommende generalforsamling/bestyrelse, at 

beslutte hvorvidt referaterne skal være tilgængelige for andre end klubbens 

medlemmer, med andre ord, om der skal anvendes en kode for at tilgå disse. 

 

Ad. 2 

Kassereren fremlagde perioderegnskabet pr. 30.09.2022, følger budgettet med et 

mindre overskud. Forventer at slutte året med en egenkapital på rundt tkr. 200 

 

Ad. 3 

Gert Larsen holder i formandens fravær en kort standerstrygnings tale, hvor vi 

sammen glædes over sæsonens mange succeser.  

 

Ad. 4 

The never ending story – meldingen fra Aalborg Kommune er stadig, at arbejdet 

udføres i indeværende år (2022 ☺) 

 

Ad. 5 

Introudvalget arbejder på at udsende evalueringsskema til de nye medlemmer, 

der er optaget i 2022 

Aktivitetsudvalget roses for mange gode tiltag gennem sæsonen og 

planlægningen med de sidste 2 aktiviteter, standerstrygning og julefrokosten er i 

gang. 

Teknikudvalget har haft stor søgning til de igangsatte tiltag og har mod 

vintersæsonen annonceret yoga, teknikonsdage og seminar omkring 

vinterroning. 



 

 

Depotudvalget melder, at alt fungerer, herunder at der er skiftet flere dørbeslag 

på portene. 

Svømmehalsudvalget er klar med re-certificering af livreddere til den kommende 

vintersæson, hvor der indtil videre er booket 8 trænings-søndage. 

Ad. 6 

Aktivitetsudvalget er i gang med planlægningen, som tidligere år yder AHK et 

tilskud på 50% af udgifterne – dvs. at der også er en egenbetaling på 50% 

 

Ad. 7 

Da formanden gennem hele sæsonen har været bosiddende i Grønland og 

dermed overhovedet ikke været synlig i klubben, skal der til den kommende 

generalforsamling findes og vælges en ny formand. 

Klubbens kasserer gennem mange sæsoner Martin Boisen og vores revisor Hanne 

Fynbo har begge meddelt, at de stopper med udgangen af denne sæson. 

 

Ad. 8 

Når eksterne brugere ”låner” foreningslokalerne, skal de efterlades som de er 

modtaget. Der laves og ophænges en plantegning, så alle der anvender lokalerne 

herved informeres om korrekt bordopstilling m.m. 

Internt i klubben stor ros for at vi håndterer det helt efter reglerne. 

 

Ad. 9 

Næste bestyrelsesmøde den 01.11.2022 kl. 18.30 

Mødet planlægges altid den første tirsdag i hver måned (undtagen juli måned). 

 

 

For referatet: 

 



 

 

Gert Zinndorff 

Formand, AHK 


