
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub  
20. april 2021 kl.18.00 - 20.30  Online møde 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
Anne-Mette ref. Jesper ordstyrer 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. (ligger på hjemmesiden) 
Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

4. Adm praksis om kajakpladser v/Alfred 
Med baggrund i administrativ praksis og generalforsamlingsbeslutninger hhv 2006 og 2016 opridser Alfred, at vi positivt set har 
så mange aktive, at det er blevet sværere at udføre den gældende praksis 
 
Aktivitetskravet er 8x på vandet og 50 km.  
I 2016 blev der på generalforsamling tilføjet praksis med 2 pladser  
Indtil nu har det været rimeligt enkelt at finde inaktive medlemmer, der har kajakplads, men som ikke har opfyldt aktivitetskravet. 
Der har være trukket lod blandt de inaktive, men denne praksis afhænger af mange inaktive, hvilket vi heldigvis ikke har. Nu er 
der reel aktivitet på alle pladser. 
 
Sagen blev belyst, vendt og drejet og diskuteret. Alfred sammenskriver noget som dækker adm. praksis lige nu og noget der 
kan pege hen mod en generalforsamling, og rundsender dette inden næste bestyrelsesmøde. Punktet kommer således til 2. 
behandling på næste møde v/Alfred 
 
Skulle der inden næste generalforsamling opstå tvivlstilfælde tages en beslutningen af bestyrelsen. 
 

5. Status corona nedlukning herunder aktiveteter.  
A 4 nye begynderhold er startet op i sidste uge d.12/4) . Det bliver koldt. Mette F indkøber suppe. Instruktør varmer det. 

 
B IPP3: der er 8 på holdet (d.26/4 ref.), og der er plads til i alt 12. IPP3 tilmeldinger og info ligger på forum i egen tråd 
 
C:  Nye corona regler fra og med i morgen d. 21. april: 

10 i alt i klubhuset med to meters afstand. Dvs 2 i omklædning og 8 i klubstuen. 
Der må klædes om én af gangen og IKKE tages bad.  
AM laver opslag og hænger op. 

(til fremtidige reugleringer, hvis det afhænger af areal:  klublokale er 37m2, gang 12m2, omklædning 7m2) 
 
 

6. Paddle battle i Marselisborg lystbådehavn (Dirk Boards vil gerne tilbyde os plads og deltagelse i et race med kajakker 
og boards på Tangkroge.) v/NielsChr 
 
Et race i juni eller juli. Dirk Boards  har et computerprogram der udregner et handikapsystem så vi alle kan battle mod hinanden 
også på tværs af sup-borda og kajakker. Race skal foregå via nogle bøjer han lægger ud i bugten. Tidspunkt juni juli- er ikke 
fastlag nærmere. 
Bestyrelsen er positiv – Det er med til at gavne livet i havnen og profilere os, men vi skal arbejde for en sikkerhedmæssig 
forsvalig løsning. Jesper bemærker at der gælder forskellige regler om sikkerhed  man er hhv. en forening eller er en 
virksomhed 
Dirk Boards må gerne arrangere det og have ansvaret for det, men vi bidrager selvfølgelig i det omfang vi finder rimelig.  
Nils: vi kunne have nogle liggende der ikke deltager som kan redde folk, men sikkerhedsinstruktion og ansvarsforsikring og 
forhold skal undersøges og være klart fordelt. 
NielsChr arbejder videre med det, med ovenstående fokus. 

 
Punkter vi ikke nåede på de forrige møder: 

7. Grøn strøm (Nils B undersøger) - udsættes 
8. Gennemgang af øvrigt forbrug (Alfred undersøger) – udsættes 

 
9. Kontakt til havnen om en ekstra container. (Alfred/Jesper)- På torsdag mødes Alfred og Jesper med havnen. Der vil vi 

spørge om mulighed for ekstra container og rampe og isætning- og giver en status på det.  
10. Indkøb af Rødekors poser Survival shelter sker når det er muligt (v/ Mette og Mette)- Indkøbes torsdag, så de er klar til 

begynderne fredag.  
 

11. eventuelt 
Arbejdsdage og fest. Dato fastsættes til lørdag d. 28. August 
 

Næste møder: torsdag d. 10/6 Jens laver mad. AM giver is J  og møde efter ferien er torsdag d. 19. aug.  

 


