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Bestyrelsesmøde referat 
Tilstede: Jesper, Jens, Alfred, Mette, Kirsten, Niels Chr., Randi.

Dagsorden: 

1. Mødeleder/referent. 
2. Godk. af referat. 
3. Godk. af dagsorden. 
4. Status ift. Covid19. 
5. Status arb.dag/sommerfest. 
6. Begynderhold/sensommerhold x 2. 
7. Status økonomi. 
8. Indkøb. 
9. GF den 20/10 & visionsmøde. 
10.Evt. 

Referat: 

1. Jesper / Randi 

2. Rettelse til forr.ref.: Sommerfestudvalg består af Anders, Connie, Mette & Alfred. 

3. Dagsorden godkendt. 

4. Status med åbningen af samfundet og klubhuset ift. Covid19 er, at tendensen i 
samfundet desværre hælder mod en slækning af hygiejne og sikkerhed, og derfor må 
vi i AaHK stadig være ekstra påpasselige ift. at overholde hygiejne-protokollerne, altså 
spritte overflader, håndtag, wc mm. af efter brug, samt overholde regler for brug af 
omklædning. Vi skal især overholde, at kun én person må være i hvert 
omklædningsrum, for at undgå smitte, når rummet er så lille, i og med at det er 
bruserum med vanddamp, der spreder..! Den forebyggende hygiejne skal gerne 
opretholdes af ALLE medlemmer i klubben, så derfor må det GERNE verbaliseres, 
ved ALLE arrangementer. Niels Chr. laver også et ‘skriv’ om dette. 

5. Status på arbejdsdag m. fest. Der er masser af opgaver til arbejdsdagen, som starter 
kl 10, med at festtelt opstilles. Kl. 15 er der leg, og derefter fest. For at undgå buffet, er 
der hyret 2 serveringsdamer med mundbind.
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6.   Status begynderundervisning. To sensommerhold er startet, nemlig et mandags- og et 
      torsdagshold. Der er 10 kursister på hvert hold, og ca. 6 instruktører på hvert 
      begynderhold. Det betyder SÅ meget for vores klub, vores kultur og for vores økonomi,  
      at vi trods Covid19, snart har kørt 3 begynderhold igennem frironing - det første hold 
      blev friroet i sommer - og der skal lyde et STORT TAK til vore frivillige instruktører, der 
      er trådt til med kort varsel.!  
      Vi havde ydermere en drøftelse af vigtigheden i hurtig tilbagemelding til bestyrelsen,  
      når der forekommer utilsigtede hændelser på hav, både ved begynder-uv, men også 
      generelt, så der kan evalueres, følges op, og evt. forsikring kan inddrages om nødigt. 

7.  Status økonomi. Alfred gennemgik klubbens økonomi og budget, og det ser 
     overordentligt fornuftigt ud, på trods af situationen i verden. Vi holder skindet på næsen, 
     da vi får nye friroede medlemmer alligevel, og samtidigt så har vi ikke så mange 
     udgifter på de arrangementer, som jo desværre er aflyste. 

8.  Indkøb. Klubben har indkøbt en ‘ny’ brugt havkajak - en Gemini Valley i plast, og én af 
     vore gamle plastkajakker Tempest bliver solgt. 

9.  GF-forberedelse. Vi afholder klubbens Generalforsamling på Aarhus Tech som vi plejer, 
     og datoen er tirsdag den 20/10 kl 19-21. Jesper indkalder medlemmerne 3 uger før, han 
     rekvirerer en dirigent fra DGI og spørger Mette K Olesen om hun vil referere.  
     Visionsmøde i Aarhus Havkajakklub blev, som så mange andre arrangementer - her i 
     2020 udskudt, grundet Covid19. Vi synes i bestyrelsen, at det er meget vigtigt at få 
     visionsmødet afholdt, da det er en mulighed for at tage en pejling på vore medlemmer, 
     hvad synes man om sin klub mm., hvordan skal din/vores fremtidige klub se ud på den 
     nye havn. Vi afholder visionsmødet i 2021. 

Evt. DGI har en pulje, som kan søges, og det skal ske nu.!  
       Snak frem og tilbage om roaktiviteten i klubben..hvordan kan vi udbyde vore torsdags- 
       og søndags roture bedre? 

Næste møder / Vigtige kalenderaktiviteter: 
• 29/9 kl 18 -   Bestyrelsesmøde 
• 20/10 kl 19 - Generalforsamling 
• 24/10 kl 13 - Standerstrygning 
• 3/11 kl 18 -   Bestyrelsesmøde 
• 5/12 kl 17 -   Julefrokost 
Vigtige dagsordenpunkter til 29/9: 
• Status på sensommerholdene. 
• Vinter-aktiviteter i klubben / Aktivi-udvalg. 
• Visionsmøde datoforslag. 
• Gennemgang af medlemmers evt. forslag 
• Genvalg til best. / breaking news.!😝  

TAK for et dejligt 
første fysiske 
best.møde i et 
halvt år & TAK 
for lækre kager, 
Jens.!! 
Vh sekr/RTH.


