
 
 
 

Dagsorden bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub 
Tirsdag d. 14. december 2021 kl 17.00 i klubhuset  
OBS nyt mødetidspunkt! 
 

 
1. Valg af referent og ordstyrer.  

Jesper er ordstyrer Anne-Mette er referent 
 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

3. Status – siden sidst 
a) svømmehal- v/AM  

Den nye tilmeldingsprocedure fungerer. 
 

b) Info fra møde med havnen v/ Jesper  
2/12 møde om helhedsplan for Tangkrogen. Endnu et møde efter jul. Vores fremtid for 
klubbens vækst, opbevaring af kajakker og klubhus blev vendt. Jesper og evt Alfred deltager i 
mødet efter jul.  
 

c) Julefrokost aflyst- vi justerer kommende restriktioner løbende via bestyrelsesmailen. 
Klubhus rengøres en gang om ugen, stadigvæk. 
 

d) Flydebroen er vintersikret.  
Anders/Alfred mødtes med havnen og de vil etablere en flydebro i højre side af slæbestedet, 
med plads til to kajakker. Med afspærring for biler. Vi må også gerne bruge den anden bro 
indtil den ændres.  
 

e) Instruktionsudvalg- kilometerroning: evaluering er foretaget v/Alfred  
til foråret oprettes 3 hold af 12. Så er der taget højde for, at vi ikke behøver at presses nogen 
ind på holdet ved tidligt frafald.  Der er styr på resten af foråret og instruktionen stopper ved 
frigivelsesprøven. 
 

 
 
 

4.  ROKORT og FORUM 
Til næste møde vil Jens og Alfred have testet Rokort…  
-anvendt som turplanlægning og tager det op på storskærm. 
-GDPR og rokort 
-sletning af ikke aktive medlemmer 
- og laver en test med Forum også 
Et medlem har i mellemtiden foreslået rokort som kommunikation. (se bilag) 
Et andet medlem opfordrer bestyrelse og web-udvalget til at kikke på forum-udbyderen som benyttes 
af forumet for kaffenørder: Espresso-bar.  (se bilag) 
 
 
Vi vil gerne have diskussion og planlægning samme sted. Rokort som planlægning virker umiddelbart 
kun hvis man ønsker tilmelding. Alfred kontakter både Maja og Rokort, for at se om der er moduler vi 
ikke har endnu, og som giver den ønskede funktionalitet.  
Alfred vil også få lavet sådan at computeren er logget ind på klubben, så registrering bliver mere 
enkelt. Jens D kontakter web-udvalget og taler om på andre løsninger af forum fx vBulletin, som er 
forum for Espressobar (https://forum.espressobar.dk) 



 
 
 

Bestyrelsen er indstillet på at et diskussion-og planlægningsforum kan være en betalingsløsning. 
Punketet gentages næste gang 
 

5. DGI-kursus for ledere i foreninger (link). Under dette punkt skal også vendes 
instruktøruddannelser 
 
Klubinstruktørkurser: Inden corona blev 17 hjælpeinstruktører tilbudt at deltage, der var kun 2 afsted, 
så blev det lukket ned. Alfred sender listen rundt til bestyrelsen, Vi anvender DGI kurser da vi er en 
DGI klub, men vi orienterer os også i hvad der findes i DKF-regi, fordi der er nogle gode kurser der 
også. 
Kurser gives til de personer der er interesseret og vil bidrage fremadrettet til uddannelse af begyndere 
i klubben.  
 
 
Det er stadig muligt at deltage i dette hvis man har lyst – kurserne er gratis: 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/kurser/lederuddannelser/styrk-foreningen 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlemsfordele/kommunikationshjaelp 
 
 

6. EVT.   

Datoer for næste bestyrelsesmøder: tirsdag d. 1. feb. kl 17.00 og 22. marts 

Mette O bager en kage J  

 

Punkter der er på næste møder 

 
A. Adm. praksis om kajakpladser. (til februar mødet) Et udkast rettes til af Alfred.  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. v /Alfred 
 

B. Rokort og forum igen. 
 

C. Visionsmøde for alle klubbens medlemmer (planlægning af dato, sted og indhold) 
 

 

 

 


