
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub  

Torsdag 9. juni 2021 kl 18.00 i klubhuset 

Det første fysiske møde i et år! Det blev fejret i solen på terrassen og der var stor tilfredshed med menuen 
orchestreret af Jens og is ad libitum fra Anne-Mette.  Det lægger jo et stort pres på det eneste fraværende 
bestyrelsesmedlem til dette møde– mon ikke hun bager en kage til næste gang J  

 

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

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

3. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

4. Siden sidst. Nyt fra udvalgene.  
Corona og rengøring fremadrettet. 
Vi fortsætter med rengøring en gang om ugen. Det ser ud til alt åbner, så vi afventer på yderligere 
vejledninger til sportens verden mht antal personer m2 og dermed især om omklædningsrummet må 
bruges af flere. 
(På næste bestyrelsesmøde tages det op igen medmindre noget kan meldes ud med kort varsel) 
 
Begynderundervisning 
Fire begynderhold er igennem og det forløb godt. Nils og Alfred sørger for beviser til begynderne.  
Evaluering: forløbet har været komprimeret pga. corona og det er for presset. Holdstørrelse skal være 
et lige antal. Det kolde vand har været udfordring. 
 
Der skal laves en systematisk evaluering blandt de 3 grupper: begynderene,  km-roere og instruktører. 
Tovholder er Nils og Alfred 
  
 
IPP3 er i gang.  

Frank har styr på det hele og der har været afholdt en introdag med stor entusiasme. Der bliver i 
hvertfald  mindst 6 til eksamen i oktober. 

Der er stor ros og respekt fra bestyrelsen til det initiativ og det arbejde, der startede op sidste år og 
fortsætter i forfinet udgave år!  

Det er især positivt fordi det er med til at hæve uddannelses- og aktivitetsniveauet i klubben til stor 
glæde for alle! 

 

Materieludvalg: 

Glasfiberworkshop oprettes indenfor overskuelig tid, således at vores kajakker renoveres. Det sker på 
hverdagsaftner på havnen og så bådene har minimum af inaktiv tid /Alfred 

 

Husudvalg 

Miniarbejdsdag lørdag for malergruppe, og skrueudvalg. De små adhoc udvalg med messengertråd 
fungerer fortrinligt. Der skal etableres tag over trekantrummene og der arrangeres lidt om inden 



 
 
 

arbejdsdagen. Mange henvendelser om lys på toilet og i grejrum og nye lamper er indkøbt og vil blive 
sat op.  

 
 
 
Efterårets teknikaftner for alle medlemmer. Orientering v/Nils 
Der gennemføres en række workshops med det formål at dygtiggøre deltagerne i tekniske 
færdigheder. Indholdet er især rettet mod kravene i IPP3, men deltagelse er åben for alle 
medlemmer af klubben. 
 
Hver workshop vil have et emneområde som fokus. Der vil være en eller flere erfarne roere, 
som styrer den enkelte workshop. Første workshop afholdes ultimo august, hvor sommerferieperioden 
er slut, og den sidste vil ligge hen i oktober, hvor aftenerne bliver mørke. Alle workshops afholdes på 
tirsdage fra kl. 17 til ca. kl. 20:30. Der forbeholdes ret til at flytte rundt på emnerne mellem 
træningsdagene afhængigt af vejrforhold etc. 
 
24. august: Styretag (forror, bagror), stoptag og baglænsroning. Instruktør: ? 
31. august: Sculling og højt støttetag. Instruktør: ? 
7. september: Kantning og støttetag. Instruktør: ? 
14. september: Kæntring, vending og redninger. Instruktør: ? 
21. september: Bugsering og bugseringsliner. Instruktør: ? 
28. september: Teknikkonkurrence på bane inspireret af DM-Havkajak Teknik. Instruktør: Nils 
Birkegaard og ? 
5. oktober: Vind og Vejr. Instruktør: Wolmer Jørgensen 
12. oktober: (Besluttes senere). 
 
Opslag til FB med henvisning til Forum for tilmelding fortages af Nils B  
 
 

 
5. Adm. praksis om kajakpladser. Dette punkt er 2. behandling-  

se referat fra 20.04.21 for 1. behandling.  v /Alfred 
Punktet diskuteret og udkastet rettes til af Alfred til næste møde.  
 
En enkelt del af adm. praksis skal på generalforsamling for at sikre at adm praksis ikke konflikter med 
det der er nedskrevet i tidligere generalforsamlingsreferater. Fastlægges på næste møde  
 

6. Nyt fra havnen … v/Jesper/Alfred 
Møde 22 april, Fint møde Rampe søsætning kajak cykler og udseende på havnen var på dagsordn. 
Terrassen lukkes hen til de offentlige toiletter. Dette sker i kommende dage.  
Slæbestedet skal forandres, men det ligger ikke lige for, og den bådebro der ligger lige nu er bedst for 
os med kajak.  
Cykelparkering. Det vil havnen gerne arbejde med, fordi havnen har et ønske om, at der ikke er cykler 
og cykelparkering på havnetorvet (vores plads).  
 

7. Status Helhedsplanen. Se bilag /v. Jesper 
Jesper orienterede.  
 

8. Paddle battle – update /v. Niels 
Det er blevet lidt noget andet end hvad det først så ud til. Dato er 13/6 og der er p.t. 1 kajak og 5 
sup’ere tilmeldt. Rute er fra tangkrogen til kaffekanden og retur. (5km) Startgebyr 300 kr.! Klubben 
foretager sig ikke yderligere. 
 
 
 
 



 
 
 

9. Arbejdsdag og fest. 28. aug.  
Datoen blev diskuteret, idet det er sammenfaldende med nogle konfirmationer. Det blev dog besluttet 
at fastholde datoen dels fordi det er svært at flytte når det nu er meldt ud, og svært at flytte så det ikke 
konflikter med andet. 
 
Årets hovefokus: Der skal males- hele huset. De små adhoc opgaver har fungeret godt for 
malergruppen der har mødtes i godt vejr. Vi planlægger sol på arbejdsdagen J 
Og som sædvalnlig er der mange andre småting så alle får en opgave og en efterfølgende god fest:  
Måske kajakrengøring 
Arbejdsdagen starter kl 10.00 der er ikke stort morgenbord men kaffe fra kl 9.00 og klubben sørger for 
frokost til alle.  
Opslag til FB laves af Niels. 
 
 

10. Fastlæggelse af dato for generalforsamling  
På valg i år er Nils, Mette F, Alfred. (vælges for 2 år) 
Anders og Mette K er valgt for et år og derfor også på valg i år.  
 
Generalforsamling 14/10. 
Indkaldelse til medlemmer udsendes senest d. 14/9  
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 23/9 kl 18:30 
Dagsorden sendes til medlemmer senest 7/10 kl 18:30 
 
Generalforsamling afholdes på Risskov Gymnasium, under forudsætning af Corona holder sig i ro. (Er 
aftalt med administrationen/AM) 

 

 
11. EVT.  Her blev der ytret stor tilfredshed med mødet og alle de aktive medlemmer vi har i klubben J 

 

Næste møde: torsdag 19. aug. Mette F har kage med.   

Møde i september fastlagt til 23/9.  

Generalforsamling 14/10. 

 

 
 
 

Bilag 1: Brev fra sport og fritid vedr. helhedsplanen.  

 

 

  



 
 
 
Bilag 1- Status helhedsplanen.  

Til foreningerne på Marselisborg Lystbådehavn 

  

En af havnens foreninger har spurgt til status for helhedsplan for Tangkrogen, da det er længe siden der har været nyt i sagen. 

Projektet 

Der arbejdes stadig med 2 varianter af Helhedsplanen: Hovedforslaget og Alternativ 2. 

Der er ikke sket det helt store med planerne, siden foreningerne sidst fik forelagt planerne. Den grundlæggende disponering er 
uændret. Jeg vedhæfter en version af 22. februar 2021. 

 Det, vi har arbejdet med, er bl.a. stiforbindelser, beplantning, støjafskærmning mod Østhavnsvej samt drøftelser af de fremtidige 
bebyggelsers størrelse, hvor man på den ene side gerne vil have så vide rammer som muligt, men på den anden side også skal sikre, 
at det ikke kommer til at se for massivt ud. 

 Desuden har vi beskrevet noget om arkitektur, hvor vi vil videreføre den linje, som Marselisborg Lystbådehavn har lagt i forbindelse 
med ”Den Blå Promenade”. 

 De viste ”bygninger” på illustrationsplanerne er kun eksempler – der er ikke taget stilling til den konkrete udformning af de 
fremtidige byggerier. 

 Tidsplan for VVM og lokalplan 

 Det har vist sig at udarbejdelse af VVM for de 2 varianter samt udkast til lokalplaner har taget længere tid end håbet. 

 Helhedsplan for Tangkrogen omfatter en række delprojekter: 

 Nyt renseanlæg – Hovedforslag og Alternativ 2 

• Udvidelse af lystbådehavnen - Hovedforslag og Alternativ 2 

• Nedrivning af Åby, Viby og Marselisborg Renseanlæg 

• Ny udløbsledning i Aarhus Bugt til renset spildevand 

• Omlægning af spildevandsledninger til nyt renseanlæg 

 I alt 7 delprojekter. Samlet set bliver det et stort materiale. 

 Ud over VVM-rapporten udarbejdes 4 lokalplanudkast for henholdsvis lystbådehavnen og renseanlægget – i de 2 varianter, 
Hovedforsalg og Alternativ 2. 

Status p.t. er at vi er ved at kvalitetssikre materialet, inden myndighedsbehandlingen går i gang. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 
og Kystdirektoratet er de primære myndigheder. 

 Ifølge tidsplanen afleveres materialet til Aarhus Byråd 3. kvartal 2022. Herefter sendes planerne i offentlig høring. 

I 1. halvdel af 2023 behandles de indkomne høringssvar. Den endelige politiske vedtagelse forventes i 3. kvartal 2023. Formentlig 
bliver det først til dette tidspunkt at Byrådet beslutter, om man kører med Hovedforslaget eller Alternativ 2. 

  

Med venlig hilsen Søren Clausen Fuldmægtig.  D +45 8940 4842  E.   scla@aarhus.dk 

  

SPORT & FRITID. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune.  N.J.Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C,www.aarhus.dk  

 

 


