
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub  

Tirsdag d. 9. marts 2021 - Online møde 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
AV og Jesper er valgt 
Tilstede: Anders, Mette F, Mette O, Nils Chr., Jens, Jesper, Alfred, Anne-Mette, Niels B 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 12. januar 2021. (ligger på 
hjemmesiden) 
Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

4. Siden sidst: en runde på projekter. der er i forrige referat 

● Storskærm /v Anders 
Er indkøbtkøbt; både skab og skærm men ikke installeret endnu. Der dispenseres for 
forsamlingsforbuddet således at det kan blive installeret og er klar. Ophænges cirka inden 
30.marts. 
 

● Sikkerhedsbestemmelser er opdateret (se hjemmeside) 
OK  
 

● IPP3 /v Nils 
5 juni introdag med interesseret – træning efterfølgende. Frank har lavet aftale med 
trekantens kajakskole om prøveaflæggelse 31. okt. Ikke bindende tilmelding endnu men 
forventning at holdet fyldes op. Klubben lægger ud, og deltagerene betaler ind efterfølgende. 
Niels prøver at få udskudt tidspunktet for betaling kan falde senere eller betalen af halvdelen. 
 

● Kajakpladser v/Alfred 
Der er blevet ryddet 3 pladser og nu er der fyldt op igen med folk der ror! 
 

● Den glatte bådebro v/Jesper 
Ikke noget nyt 
 

● Kajakhus-byggeri. Vi behandlede sidst, er der noget nyt? v/Alfred 
Ikke noget nyt 

  
5. Status på Corona nedlukning af klubhus og aktiviteter. 

Dags dato er det således: Toilet må benyttes,  omklædning kortvarigt 1, person ingen badmulighed 
Der gøres rent 1x ugentligt: Toilet og omklædning specialfokus 
25 til forsamlet til organiseret idræt, men når man er færdig med at ro er det stadig kun 5, så 
stadig ingen hyggekaffedrikning på kajakpladsen endnu, desværre. 
 

6. Status på begynderhold til foråret. 
Der bliver 4 hold man-tors med 7 kursister på hver, så er det sikret at hvis grænsen bliver nedsat til 10 
er det ok. Evaluering af sidste begynderhold viste at det var særligt positiv at være færre kursister pr 
hold. Alle begynderer og instruktører får mail. Og derefter er det koldkaptejnerne der styrer. Aktuelle 
datoer for træning ses her http://nyikajak.dk/havkajak/program.html 
 
Holdkaptejnerne er:  Ole Sig, Ole Buch, Connie, Nanna 
 
 

7. Oprydningsevent OOH d. 18/4 
Det falder sammen med vores standerhejsning.  AV svarer organisationen OOH. 

 
Punkter vi ikke nåede på forrige møde 



 
 
 

8. Grøn strøm (Nils B undersøger)  
9. Gennemgang af øvrigt forbrug (Alfred undersøger)  
10. Kontakt til havnen om en ekstra container. (Alfred/Jesper) 
11. Indkøb af Rødekors poser Survival shelter sker når det er muligt (v/ Mette og Mette) 
12. Arkivering af dokumenter - forslag fremvises v/Anne-Mette 

Vi prøver med Google – Anne-Mette ændrer password og organiserer mapper og deler læseadgang til 
bestyrelsen. 
 

13. evt.  
Husk punkt til næste møde d. 20/4: Nedskrivning af adm praksis om kajakpladser v/Alfred 

Næste møde 20/4. Jens laver mad til os J 

og derefter d. 10/6 

 

 

 


