
Bestyrelsesmøde i AaHK 14/8, 2019 - referat.


1. Ordstyrer/referent, Anders og Randi

2. Godkendelse af referat - ændring af navne på udvalgsmedlemmer i ‘havneudvalg’, da det er 

Jesper og Nils, som er tovholdere på nyt om havneudvidelse. Godkendelse af dagsorden er 
ok.


3. GDPR, vor skrivelse om databehandlingspolitik i klubben er godkendt af konsulent i dgi, der 
skal blot være navngivet en webansvarlig, hvis man som medlem vil have slettet et foto eller 
en oplysning. Samtidig nævner konsulenten, at det skal oplyses om vi videregiver info om 
medlemmer/instruktører til andre organisationer.


4. Dato for GF i klubben er den 24/10.

5. Vi er nødt til at have et afkrydsningsskema i klubhuset til rengøringsselskabet (Mette).

6. Sommerfest v/Anders. Alt er klart, der mangler blot et par opryddere. Der er tilmeldt 35.

7. Klubkajakker. Der arbejdes evt med et par klubkajakker på arbejdsdagen, hvis der kommer 

nogle fra udvalget..

8. Kajakpladser. Vi skal skaffe 4 kajakpladser. Medlemmer skal opdatere deres rokort, og de, 

der ikke har roet i de sidste par år skal have en venlig påmindelse. Der skal udsendes et 
nyhedsbrev med en frist (jvf. forslag 3 i GF-referatet fra 2015), Jesper.


9. Instruktøruddannelse. Vi vil finde en udbyder og tilbyde 10-12 pladser på et 
klubinstruktørkursus for klubbens medlemmer. Det er et par år siden vi gjorde det sidst. Vi 
søger om tilskud til dækning af dette.


10. DGI-bevis for frironingskurset i AaHK. Vi kigger på at udstede frigivelsesattest for frironing til 
DGI’s ‘Havkajakroer 1’ således at vi tilretter vort begynderkursus. Instruktionsudvalget vil 
arbejde med dette, så vi kan igangsætte til næste begynderkursus i 2020.


11. Logo i klubben. Vi vil evt gøre det muligt for klubmedlemmer at få trykt et klublogo på t-
shirts eller andet..dette undersøges. 


Næste møder: 3/10, 4/11.

Punkter: visionsmøde, generalforsamling, venskabsklub.


Slut, rth
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Bestyrelsesmøde referat 
Tilstede: minus Mette.


