Aarhus Havkajakklub 2020

Bestyrelsesmøde
14/5, 2020 referat
Tilstede: Jesper, Alfred, Anders, Niels,
Nils, Kirsten, Jens, Randi.

Virtuelt møde

Dagsorden:
1
Godkendelse af dagsorden
2
Godkendelse af forrige referat
3
Valg af referent og ordstyrer
4
Status på Corona, klubaktiviteter, fungerer
retningslinjer for brug af klubudstyr?
5
Forslag om 1 forårshold v/ Nils
6
Forslag om virtuel standerhejs, v/Jens
7
Status økonomi, v/Alfred
8
Helhedsplan for Tangkrogen, v/Kirsten
9
Den Blå Promenade og slæbestedet, v/
Alfred
10
Dato for de næste 2 bestyrelsesmøder
Evt.

1.
2.
3.
4.

Dagsorden godkendt.
Referat fra forrige møde godkendt.
Referent T Hansen. Ordstyrer Staberg Thomsen.
Corona i klubben, har vi ikke noget af..det bli’r holdt nede med faste rengøringsrutiner, nyt vaskeskab
opsat, opslag med hygiejneprotokol..Der kan roes i eget og nu også i klubbens materiel..men klubhus
er dog ikke åbnet endnu. Vi følger situationen nøje. Klubture- og arrangementer er kun for 1-10
klubmedlemmer og foregår udenfor - i små grupper - og med afstand (nu en meter). Vi stoler på vore
klubmedlemmers selvjustits.
5. Forslag om ét forårshold, stillet af Ole Sig fra Instruktionsudvalget. Bestyrelsen drøftede forslaget og
er enige om at det er et godt initiativ, på trods af, at det bliver på blot én ugentlig dag og uden
svømmehal - men med iskoldt vand til de første øvninger af ‘wet-exit’. Alfred vil organisere kmroningen dertil..og der er mange instruktørhjælpere allerede. Forslaget er godkendt.
6. Forslag om en virtuel standerhejs. Jens havde et forslag om at vi i år afholder vor traditionelle
standerhejsning virtuelt over Zoom. Jesper vil holde en lille tale. Forslaget er godkendt. Jens prøver at
få linket til at køre, så vi kan sende det ud til alle klubmedlemmer over Conventus, til tirsdag aften den
26/5 kl 19.30.
7. Status - økonomi. Der er jo ikke kommet nye medlemmer - bortset fra et par screenede - i år
endnu..så med den sædvanlige årlige medlemsnedgang, bliver der et økonomisk tab for klubben. Vi
må afvente og se om ikke det foreslåede forårshold, og et evt efterårshold kan hive lidt økonomi i den
rigtige retning. Vi har til gengæld heller ikke så mange forbrugsposter, af samme årsag..så tabet ender
ikke med at blive så stort som først beregnet. Alfred følger økonomien nøje.
8. Kirsten deltog i mødet om Tangkrogens helhedsplan. Der var ikke epokegørende nyt i forhold til
havneudvidelsen. Den har lange udsigter og skal først i vvm-godkendelse i 2023.. Det eneste der er
sikkerhed om er, at rensningsanlægget skal udbygges. Vi følger havnens udvikling nøje.
9. Den Blå Promenade, er ved at blive etableret, der graves livligt omkring klubhus og nære havn.. men
hvor præcis slæbestedet havner, vides ikke helt, da planerne og ideerne sker lidt hurtigt, så vi må
være på tæerne for at sørge for at få en god landingsbro/flydebro/kanal, for vore kajakker. Vi følger
også dette nøje.!
10.De 2 næste bestyrelsesmøder: den 16/6 (virtuelt) og den 25/8 (terrassen med is - forslag fra sekr.).
Evt. Snak om fast klubroning - i 2 grupper - GSM & Niels Chr. tager téten på den..
Tak for et godt virtuelt møde!! Når vi igen afholder det i den virkelige verden, bli’r der KAGEBORD!!
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