Aarhus Havkajakklub 2020

Bestyrelsesmøde referat fra 16/6-20
Tilstede: Alfred, Kirsten, Mette, Jens, Niels Chr., Anders, Jesper, Randi.

1. Valg af mødeleder og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 14. maj 2020
Da g
sord
3. Godkendelse af dagsorden
en:
4. Genåbning af klubhuset ved Alfred
5. Klubbens økonomi og antal medlemmer ved Alfred
6. Kajakpladser - der er ønske fra flere medlemmer om plads til privatkajak - alle pladser er
optaget ved Alfred
7. Den blå promenade, herunder status på forslag til slæbestedet ved Alfred
8. Forespørgsel fra havnen om street art på bagsiden af vores containere ved Jesper
9. Status på begynderundervisning, herunder om skal der laves et hold efter sommerferien
ved alle
10. Status på torsdags roning ved Niels
11. Affald - sortering og tømning. Hvem tømmer hvad hvor? Herunder pant ved Kirsten
12. Aftale de næste 2 møder. 25. august (et fysisk møde i klubben) og den XX. 2020.
13. Evt.

1.-3. Godkendt.

Ref
er

at:

4. Genåbning med ekstra rengøring, samt afkalkning - vedtaget. Mette tager kontakt, samt
udfærdiger retningslinjer.
5. Klubbens økonomi. Alfred gennemgår økonomien i den nærmeste fremtid.
6. Kajakpladser. Vi har 2 ledige pladser, og en 2-3 medlemmer ønsker en kajakplads i nær
fremtid. Det går altså nogenlunde op for nu, men vi er nok nødt til atter at lave en
lodtrækning, for at få et par ledige pladser..dette ser vi på efter ferien.
7. Den Blå Promenade. Promenadebyggeriet omkring klubhuset og i kanten af marinaen hele
vejen rundt skrider hurtigt frem. Vort nye slæbested er stadig i spil i forhold til hvordan det
kommer til at se ud..Jesper og Alfred holder sig tæt på havnechef Thomas, for at få max
indflydelse, samt lægge input til vor nye anlægsbro.
8. Forespørgsel på etablering af Street Art på vore containere (bagsiderne) Det har vi ikke
noget imod, hvis det er udført professionelt. Kan det blive til noget Sea Art.? Jesper svarer
kunstnerne.
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9. Begynder-undervisning. Ét hold er i fuld gang med begynderkurset. Et hold med 6
kursister er startet før klubhuset åbnede og uden at være i svømmehal, som de plejer. Det
går rigtigt godt, der er gode kommende klubkammerater i sigte..de har haft nogle
træningsaftener i østenvind, så de ved hvad det handler om, meldes der ud fra
instruktørerne. Der vil i nær fremtid komme en forespørgsel ud til bruttogruppen af
klubbens instruktører, om hjælp til at afvikle 1 eller 2 efterårshold.
10. Torsdags-ro-aftener. Der har ikke været den store tilslutning til torsdagsroning for alle
klubmedlemmer. Måske skal der reklameres noget mere både på Forum og på fb. Niels Chr
sender mail ud til alle og laver fb-opråb.
11. Affaldssortering. Der er blevet sat 3 bøtter op i klubhuset, til affaldssortering. Disse skal
åbenbart tømmes et sted længere ude på havnen, i et aflåst skur - dette skal vi have
fuldstændigt styr på, hvis systemet skal virke efter hensigten. Det forlyder, at der evt. snart
kommer en udvidet sortering tættere på klubhuset, det vil vi glæde os til. Pantflasker og
pantdåser må IKKE stå i grejskuret, da det tiltrækker rotter. Mette vil udfærdige en
vejledning om affaldstømning.
12. Udvalgs-status. Husudvalget er igang med at tjekke klubhusets låse og spænde efter.
Aktivitetsudvalget er opløst - Mette og Alfred vil kigge efter nogle mulige aktører.
Turudvalget ligger lidt stille pga de mange Covid-aflyste ture, men de kommer garanteret
stærkt tilbage..Festudvalget - Alfred, Anders og Svend - vil arrangere en fest kombineret med
en arbejdsdag, igen i år.
Evt.
Vigtige datoer:
25/8 Bestyrelsesmøde - genforeningsaften med kagebord v/Jens (1. fysiske møde).
29/9 Bestyrelsesmøde.
20/10 Generalforsamling - Jens booke en sal.
24/10 Standerstrygning.
Tak for endnu et godt virtuelt møde - ref. rth.
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