
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub  

Torsdag 19. august 2021 kl 18.00 i klubhuset 

 
1. Valg af referent og ordstyrer. 

Tilstede: Mette K, Mette F, Niels, Anders, Jens, Alfred, Jesper(ordsyrer), Anne-Mette (referent) 
Afbud:  Nils B 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

4. Siden sidst. 
Corona og rengøring fremadrettet. 
Arealkravet er forsvundet fra offentligt rum. Vi går over til normaltilstand mellem klubmedlemmer. 
Hvad er frekvensen med rengøring fremadrettet? En gang om ugen i sommersæson (april til 
november) og en gang hver 2. uge den øvrige tid. 
 
Ingen restriktioner længere- Niels laver opslag til FB 
 
Sikkerhedsbestemmelser: Disse blev efter mailkoorspondence i sommerferien flettet sammen med 
gældende lovgivning, så ”flydevest skal altid medbringes”.  
Vi skal i dag lige kort vende forståelsen af flg: Der står under sekundær sikkerhed at: Du SKAL 
bruge og medbringe fløjte, tøj osv. Men hvad er forskellen på primær og sekundær sikkerhed, hvis der 
står SKAL ved begge punkter? Mener vi SKAL ved sekundær sikkerhed eller er det noget man "kun" 
skal overveje? Bestyrelsen fik i fællesskab strammet teksten op og rettet kommaer så man ikke er i 
tvivl.  
AM laver opslag til FB, da hjemmesiden ikke lige fungerer pt med upload af pdf-versioner. 
(AM indkøber fløjter til klubbens veste- Materialudvalg påmonterer) 

 

5.  Nyt fra udvalgene.   
 
Materialudvalg 
Der er købt en Valley Gemini tilsvarende kajak nr. 4 og et stk Anas acuta  
Glasfiberworkshop – der er ikke fundet datoer til det endnu. 
 
Husudvalg 
Der arbejdes på arbejdsdag 
 
Rengøring 
Se ovenfor 
 
Instruktionsudvalg  
Der kører en flot række af tirsdage med klubaktivitet Kirsten er instruktør, Det forlyder at der er aftalt 
hjælpere.  
 
Webmaster-udvalg 
Jens ønsker at vi får ryddet lidt op på hjemmesiden, og han snakker med Jan om at komme i gang. 
Menustrukturen er ulogisk. Bestyrelsen ønsker, at referater fra bestyrelsesmøder og 
generalforsamling samt andre vigtige dokumenter,  der ikke skal kunne ændres i ved en fejl, ligger 



 
 
 

som pdf på hjemmesiden. Dette har også betydning for at mennesker der søger information om vores 
klub kan se hvem vi er.  
 
(red: siden ’ny i kajak’ hvor den konkrete plan for kommende begynderhold vises, kan ikke findes frem 
via menupunkt men kun via et link inde i teksten) 

 
 

6. DGI kursus for ledere i foreninger.  
Da klubben var ny blev der afholdt/deltaget i flere forenings ledelseskurser. Men nu er klubben jo 
halvgammel :-),  så måske er det på tide at vi genbesøger den del af DGI ? 
 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/kurser/lederuddannelser/styrk-foreningen 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlemsfordele/kommunikationshjaelp 
 
Er der nogen der har lyst og behov? 
 
Dette tages op på den anden side af generalforsamlingen, en vinteraktivitet for klubbens 
mange frivillige. 

 

7. Adm. praksis om kajakpladser. Dette punkt blev 2. behandling diskuteret d. 10.06-21 
(20.04.21 for 1. behandling).  v /Alfred 
 
Et udkast rettes til af Alfred til dette møde (23/9).  
 
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  
 
 
 

8. Arbejdsdag og fest. 28. aug.  
 
Årets hovedfokus: 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 sædvanlig er der mange andre småting så alle får en opgave og en efterfølgende god fest:  
Måske kajakrengøring 
Lave kajakrum i trekanten 
Grillskuret 
Nye solgardiner 
Nyt håndtag 
Arbejdsdagen starter kl 10.00 der er ikke stort morgenbord men kaffe fra kl 9.00 og klubben sørger for 
frokost til alle.  
16:30 gøres klar til fest og klubben sørger for maden. 
 
 

9. Planlægning af 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) 



 
 
 

 
Mette F sørger for øl sodavand og kage, servietter, og krus pap, mælk 
AM sørger for kaffe 
 
Til invitationen: Vi vil gerne være grønne i aahk, så tag selv dit yndlingskrus med – men farven på dit 
krus bestemmer du selv ;-) 
 
Lars Jørgensen (DGI) inviteres igen som ordstyrer. 
 
Regnskab og budget sendes til bestyrelsen inden næste møde (23/9) af Alfred 
 
På generalforsamling nævnes at vi i år genoptager ideen med et medlems-visionsmøde som ikke blev 
gennemført i 2020.  
 
Stemmesedler, kuglepenne, printe dagsorden, regnskab budget, Skal være tilgængeligt i passende 
antal under forventning af fremmøde (40 stk) AM sørger for det 

 

 
10. Hvordan holder vi fast og skaber kontinuitet for nye som gamle medlemmer? 

 
Administrativt gør vi fremover flg:  

• holde styr i Conventus på erfarne der optages, så de kan få særskilt invitation til første klub 
fest mv.  

 
• I beslutninger er der fremover ekstra fokus på at differentiere beskeder og beslutninger mht at 

vi har 3 typer grupper. Gamle medlemmer, begynderhold og nytilkomne erfarne medlemmer 
 

• Altid overveje: Har vi den rigtige vinkel på kommunikationen.  
 
Vi genoptager denne diskussion på kommende bestyrelsesmøde  

 
 

 
 

11. EVT.   
Login på conventus – medlemsliste vendt. 
Tilmeldingsprocedure til begynderhold diskuteres på næste møde d. 23/9  
 
Møde i september fastlagt til 23/9. Afbud fra Nils, der er i Grønland 

Generalforsamling 14/10. 

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling 28/10 kl 18.00 

Mette F  har kage med næste gang.  

 
 
 


