
 

 

 

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 9. november 2022  kl. 18.30 i AHKs klublokale  

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

 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 
2. Tidspunkt for konvertering til NYT Rokort 
3. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 
4. Opsamling fra standerstrygningen 
5. Status på ”vaskepladsen” 
6. Kajakdepotet, status på ledige pladser, venteliste m.m. 
7. Vinteraktiviteter 

o Økonomisk ramme for udvalget ? 
8. Nyt fra udvalgene  
9. Forslag om en ny medlemsundersøgelse 
10. Nye fremadrettede tiltag 

o Turlederkursus 2023 ? 
o Skal AHK indgå instruktøraftale og selv udbyde IPP2 kurser ? 
o Eksterne  foredrag 

11. Evt. 
12. Næste møde: 6. december 2022 kl. 18.30 

 

Venlig hilsen 

Gert Zinndorff 

 

 

 

 

 



 

 

Referat: 

 

Ad. 1 

Sund økonomi, resultat følger budgettet, slutter året med et mindre overskud 0g 
styrkelse af egenkapitalen. 

 

Ad. 2 

Martin anbefaler, at konvertering til NYT Rokort sker i perioden fra efter 
generalforsamlingen og frem til standerhejsning. 

 

Ad. 3 

Afholdes iht. vedtægterne søndag den 29. januar 2023 kl. 09.30 i foreningslokalet. 
Formanden indkalder jf. vedtægternes §5 

 

Ad. 4 

Depotbestyreren takkede på bestyrelsens vegne for en god sæson, hvor vi har 
fået 25 nye medlemmer. Der er roet mange kilometer fordelt på mange 
spændende ture lagt op på Rokort og nu ser vi frem mod vinteraktiviteterne. 

 

Ad. 5 

Vaskepladsen, desværre intet nyt, Tina følger op og vil fastholde Aalborg 
Kommune på det tilsagn vi tidligere har fået. 

 

Ad. 6 

Afgivelse, opsigelse og tildeling af kajakpladser følger regelsættet, som beskrevet 
på hjemmesiden og ledes meget professionelt under depotbestyrerens ansvar. 
Alle 48 kajakpladser er udlejet for den kommende sæson. Med den forestående 
vinter er der særlig fokus på vandhanen, der dog er frostsikret. 



 

 

Ad. 7 

Livredderne er re-certificeret, ”aktivitet bådvask” er lagt på Rokort og 
svømmehalsaktiviteten tilrettelægges/gennemføres som tidligere sæsoner. 

 

Ad. 8 

Introudvalget gennemfører en evaluering blandt årets nye prøvemedlemmer, 
som skal ligge til grund for næste års medlemsoptag. 

Teknikudvalget arrangerer vinterroningsaktiviteter med fokus på påklædning, 
hypotermi, roteknik, selv- og makkerredninger. 

Sigurd fortsætter med yoga hver onsdag vinteren igennem. 

Aktivitetsudvalget er i gang med at arrangere julefrokosten og derefter 
generalforsamlingen. 

 

Ad. 9 

Bestyrelsen har modtaget oplæg til en fornyet medlemsundersøgelse, hvor 
resultatet så skulle fremlægges på den kommende generalforsamling.  

Bestyrelsen ser ikke behovet for nuværende, så beslutningen må være op til den 
nye bestyrelse eller generalforsamlingen såfremt der fremsættes forslag herom. 

 

Ad. 10 

Evt. turlederkursus for 12-15 ”nye medlemmer” drøftes med introudvalget. 

Skal AHK indgå en ”instruktøraftale” og selv udbyde IPP2-kurser – NEJ, bl.a. 
begrundet i, at det vil beslaglægge klubkajakkerne i et for stort omfang. 

Evt. foredragsvirksomhed, ved deltagelse af min. 15 medlemmer, støtter klubben 
sådanne arrangementer med kr. 50 pr. medlem. 

Der planlægges en demodag/klubaften som et forårsarrangement, hvor vores 
medlemmer kan se og evt. prøve nyt havkajak udstyr. 

 



 

 

Ad. 11 

Intet. 

 

Ad. 12 

 

Næste møde 6. december 2022 kl. 18.30 

 

 

For referatet 

Gert Zinndorff, formand 


