
Aarhus Havkajakklub 2019

Bestyrelsesmøde referat 14/3, 2019 
Tilstede: Nils, Niels, Alfred, Jens, Mette, Anders, Jesper, Randi (afbud: Kirsten)

1. Ordstyrer, Anders..referent, Randi.

2. Referat fra 17/1 godkendt.

3. Dagsorden godkendt.

4. Status begynderhold 2019. Alt under kontrol, og styres via begynder-hjemmesiden ‘nyikajak.dk’..vi er 

klar til at møde de nye kursister til introaften i næste uge. Der er også styr på km-roning. Den styres af et 
km-ronings-team på 5: Alfred, Kirsten, Lene R, Claus og Hans. Der er arrangeret en udstyrsdag for 
kursisterne i SurfLine Egå den 10/4 kl 17-19.


5. Status medlemmer. Vi kigger på statistik-muligheder for udmeld af medlemmer.. I proces.

6. Klubhus-udlån. Vi har flg udlån af klubhus: 10/4 kl 17-21 til SUP (Jesper informerer dem om eft.flg. 

rengøring), 25.-26/5 begge dage kl 8-17, til DGI. 

7. Havnevisionsmøde. Jesper og Nils deltog i et infomøde om havneudvidelsen af Marselisborg Havn. Der 

er utroligt mange ting i spil i havneudvidelsen. Havnen bliver større og rensningsanlægget bliver flyttet. 
Uanset hvad, så bliver vores beliggenhed hvor vi er nu. Vi kan dog blive nødt til at flytte lidt rundt på 
vore kajak/grejcontainere, men vi bevarer en vis åbenhed i forhold til alle ideer, da vi er vellidte på 
havnen, og vi evt kan opnå at få ydermere plads og lidt bedre faciliteter ud af det i sidste ende. Vi 
fortsætter at deltage i møder med havnen om vores fælles fremtid. Vi nedsætter en arbejdsgruppe til 
dette: Svend, Alfred, Erik, Jesper. Vi nedsætter et møde med Thomas (havneformand) om tidsramme 
samt vore yderligere ønsker..


8. Kommunalt infomøde om havneudvidelsen. Jesper og Nils deltog ligeledes i et kommunalt arrangeret 
møde om havneudvidelsen. Efter at have delt almindelig info om vor status som forening, lyttede vi til 
debatten og udlægningen. Vi deltager, når der kommer en efterflg workshop, hvis det er relevant for os.


9. Forum. Hvordan erstatter vi vort Forum, når det evt ikke er brugbart mere? Vi kiggede på 2 ‘emner’: 
Teams af microsoft og Memberlink.. Vi kan ikke på et møde sådan lige vurdere disse systemer, vi skal 
have hjælp af enten af vort webudvalg, hvis de kan gå ind i det..eller af andre kyndige i it-redskaber. 
Mette og Jens D. går videre med at finde hjælp til dette.


10. Ansøgning. Vi ansøger igen i år om 25.000kr fra foreningspuljen til bl.a. 4 stk bugsértove, 4 stk korte 
pagajer, 10 stk sprayskirts - evt en ‘ny’ klubkajak, hvis der er penge tilovers, når sikkerhedsudstyr er 
indkøbt for puljen..


11. Datalov. Er i proces.

12. Arbejdsdag. Dato findes.

13. Fester/grillaftener efter roning/rul. Anders kontakter Aktivitetsudvalget.

14. Klubbens forsikringer. Vi har flg. forsikringer:


	 a.Transportforsikring ‘Tryg’ - transport på både egne+klubbens kajakker på klubtrailer.

	 b.Påhængsvognsforsikring ‘Tryg’ 

	 c.Erhvervsforsikring - containere (ikke kajakker)

	 d.Bygningsforsikring ‘Tryg’ - ikke stormflod/højvande (bør evt.udvides?)

	 e.Ansvarsforsikring erhverv ‘Tryg’ 

	 f.Bygnings-og løsøreforsikr. ‘Gjensidige’ - klubkajakker.

	 g.Erhvervsforsikring ‘Gjensidige’ - privatkajakker.


      Vi vil i samarbejde med forsikringskonsulenter fra de nævnte, aftale et møde omkring spørgsmål

      og finjustering af vore forsikringer.


Næste 2 bestyrelsesmøder: 2/5 kl 18-20.30 og 6/6 kl 18-20.30. Jens medbringer kage!


Udmeldelse/statistik..

Udlån af huset..nøglebrik?/forsikring v.udlån?

Visionsmøde efterår ‘19 med DGI-facilitator.?	 SLUT.


http://nyikajak.dk
http://nyikajak.dk

