Aarhus Havkajakklub 2020

Bestyrelsesmøde referat
Tilstede: Jens, Niels Chr, Alfred, Anders, Mette, Jesper, Nils, Randi.
1. Ordstyrer/referent: Jesper og Randi
2. Referat fra 25/8 godkendt.
3. Dagsorden godkendt.
4. Generalforsamlingsplanlægning.
a. Vi flytter GF til Rosenvangsskolens festsal, da Aarh.Tech. har corona-lukket for udlån.
b. Indkomne forslag har vi modtaget 2 af fra et klubmedlem. Det ene af forslagene handler om
indkøb af grej, som ligeså godt kunne være foreslået tur-udvalget/instruktionsudvalget. Det bliver
snarest indkøbt ved kontakt til disse. Det andet forslag omhandler en bygningsmæssig tilføjelse til
klubhuset - i form af en hems under loftet til ro-gæster. Dette forslag blev drøftet indgående. Er vi
virkeligt tvungne til - hvis dette forslag får et flertal - at gå i gang med at starte et byggeprojekt i
klubhuset, med alt hvad dertil hører af håndværkertilbud, ændringer af forsikringer mmm. Mange
forskellige holdninger til dette, bare i bestyrelsen: Hvorfor kan gæster ikke sove på gulvet..En hems
er dødfarlig at falde ned fra..Kan nuværende bjælkekonstruktion bære et ‘værelse’ (ikke iflg
Alfred).. En rigtig god idé..at rumme gæster - men hvorfor under loftet? Vi vil helt overordnet
indtænke et gæsterum i det fremtige nye bådhus..! Jesper ringer til forslagsstiller for at høre, om
dette virkeligt skal afgøres på GF, da vi som samlet bestyrelse synes at det for nuværende er
uoverskueligt at blive pålagt et byggeprojekt inde i klubhuset. Men vi KAN selvfølgelig også tage
diskussionen på GF, sådan at klubmedlemmer tilstede kan afgøre om ideen er god.
c. Der har været en forespørgsel på, om der - set i lyset af Covid19 - kan afstemmes v/fuldmagt. Det
kan vi ikke forsvare, da det står i vore vedtægter, at man skal være tilstede, for at afgive sin stemme.
GF er indkaldt rettidigt og i lovformelig overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes
nuværende anbefaling ift. forsamlinger. Vi må være op til 100 forsamlet, (vi har de sidste 3-4 år
været maksimum 45-50 personer til GF) når vi sidder på opstillede stole med afstand til hinanden,
i en stor sal, og der ingen forplejning er. Vi tager håndsprit med til salen og til bordene. Vi vil
selvfølgelig være klar til at udsætte GF til foråret, hvis Covid19 udvikler sig i forkert retning.
d. +f. Udsendelse af dagsorden 1 uge før GF. Jesper udsender dagsordenen. Den skal være enkel,
som den plejer, men også indeholde en tydelig info omkring flytningen til ny lokation. Ordstyrer og
referent til GF er fundet. Alle udvalg afleverer en lille beretning på GF.
e. Regnskab/budget blev forelagt af Alfred. Ingen store ændringer på trods af Covid19. Ser
fornuftigt ud og bliver snarligt gennemgået og godkendt af vor revisor. Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent.
g. Mange poster i bestyrelsen er på valg i år. Alle genopstiller på nær sekretærposten, og her er der
fundet en afløser, som stiller op. Der bliver vedhæftet en lille skrivelse fra opstiller, på dagsordenen
for GF, da vedkommende grundet job, ikke kan være tilstede på aftenen for GF.
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5. Instruktørsamling v/DGI den 23.-25./10. Klubben sender et antal af vore instruktører på
weekendsamling for instruktører. De bliver spurgt, og de som ønsker at deltage bliver tilmeldt af
Alfred.
6. Svømmehalstider for 2021 i Beder, er booket v/Alfred og forumtråde er oprettet v/sekr.
7. Sensommerhold status. Instruktionsudvalget indkalder snarest til evaluering af årets
begynderundervisning.
8. Vinteraktiviteter v/aktivitetsudvalget. Tove, Anders og Karen er det nyopståede
aktivitetsudvalg, og det forlyder, at der er vinteraktiviteter i vente til de mørke aftener i klubben.
9. Bookinger af klubhuset. Der var lagt 2 andre klubarrangementer for begyndere, oveni
samme dato den 27/9, som IPP3-gruppen havde booket til prøven. Dette gav rigtig meget trafik
ud og ind af et klubhus, hvor kun én person af gangen kan bruge omklædningen.. det gav
ventetid for nogle i ret så vådt tøj mm. plus en forsinket kaffe+evaluering for IPP3-holdet og deres
censorer, som ikke kunne bruge klublokalet, før at nybegynderne var færdige med deres snak i
klubhuset. Det blev problematiseret, at man bare lægger sig oveni andre arrangementer..hvad
skulle der så være gjort..? Alt i alt, takket være mægling og skubning af tider for ét af holdene, ved
god hjælp og smidighed fra Frank..nemlig fremrykning af IPP3-prøven, med en halv time, så
mente flertallet, at alt var forløbet fantastisk. Hvordan vi så gør fremadrettet, det er nok noget
med at spørge, inden man lægger sig oveni en anden booking.
10. Visionsmøde udsat til 2021.
11. Evt. Pagajkurset med Thygesen. Vi afventer pga Covid19, hvornår vi kan afvikle vort
pagajsnittekursus. Vi må være tålmodige.
12. Næste møder: 3/11 (konstitueringsmøde) og 12/1.

SLUT & tak for god kage! Vh ref. RTH.

!2

