
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub 
Torsdag 23. september 2021 kl 18.00 i klubhuset 
 

1. Valg af referent og ordstyrer: Ordstyrer: Jesper, referent: Jens D 
 

2. Tilstede: afbud fra Nils B der er i Grønland 
 

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

4. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 

5. Adm. praksis om kajakpladser. Dette punkt blev 2. behandlet og diskuteret d. 10.06-21 
(20.04.21 for 1. behandling).   
 
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 
 
Alfred sender udkast til praksis af kajakpladser til bestyrelsen mhp. at det fremlægges på 
generalforsamlingen. Alfred vil gerne have en tilbagemelding på udkastet fra bestyrelsen inden 
generalforsamlingen. 
 
Forslagene skal på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal. Forslaget vil fremgå af 
dagsorden til generalforsamlingen, og vil blive sendt ud til medlemmer inden. 

 

 

6. Hvordan holder vi fast og skaber kontinuitet for nye som gamle medlemmer? 
Hvad er der sket siden sidste møde? Og ellers gentages punktet efter generalforsamling 
Niels Chr. Fremlagde forslag: ”Vi holder to ”get together-dage”: En lørdag med fælles roning til 
Blommehaven for alle, der er optaget i 2021 (begynderkurset og de erfarne). Det er brutto cirka 50, 
og netto vil der måske møde 20 op. De skal ikke ro langt, for det er det sociale, det handler om. Efter 
turen giver vi grill-pølser og øl (eller whatever), og så er der fri snak, hvor de kan mingle så tosset, de 
har lyst til. Andet arrangement er søndagsroning dagen efter, hvor de så at sige kan gå fra 0. klasse 
op i 1. og ro så langt, de vil i nogenlunde nystartet selskab.” 

 

Bestyrelsens beslutning:  

Anders og Connie bliver tovholder på projektet (assisteret af Niels Chr. Og Jens D) for arrangementer 
for nye medlemmer. Første arrangement er sat til onsdag den 22. okt. Kl. 15.30 

 

 

7. Tilmeldingsprocedure til begynderhold v/Alfred 



 
 
 

Klubben åbner for tilmelding af nye medlemmer på hjemmesiden lørdag den 8. januar 2022 kl. 12.00. 
Det er annonceret på hjemmesiden 

Behovet for screening af kommende medlemmer inden optagelse blev diskuteret. Der efterlyses en 
brainstorm i evtuelle screeningsmetoder. Bestyrelsen vil rådføre sig med instruktionsudvalget om der 
skal laves en anden optagelsesstruktur næste år. 

 

Alfred foreslår, at punktet tages op på næst bestyrelsesmøde. 

 

8. Forslag fra flere medlemmer 
a) Indkøb af våddragter (fastholdelse af medlemmer-begyndere). Der foreslås et indkøb af x 

antal våddragter  i forskellige størrelser til begyndeholdet, så de har noget at starte ud i og 
ikke skal investere, før de kender deres behov. Anders B. 
 

Alfred foreslår, at vi fortæller kommende medlemmer om muligheder for købe billigere 
udstyr andre steder – f.eks. våddragter i Harald Nyborg/Thansen/Bilka og evt. laver et demo-
kit. 

 

b) Gennemgribende reparation af kajakker 
Forslag fra Torben S: 
”Kære bestyrelse. Vi har p.t. 11 kajakker, der er skadet, og det er et stort problem - ikke 
mindst for de nye roere, som vi gerne vil kunne fastholde. Jeg mindes, det har stået på 
længe, så jeg vil foreslå bestyrelsen, at vi får Kajaksmeden i Brejning til at rette op på 
skaderne. Jeg har brugt Kajaksmeden ved flere lejligheder, og det har hver gang været godt 
håndværk til yderst rimelige priser. Jeg vil gerne være behjælpelig med at få kørt kajakkerne 
til Brejning, hvis ikke Kajaksmeden selv har mulighed for at hente dem.”  

 

Bestyrelsen støtter at kajakker sendes til Kajaksmeden til reparation. 

 

c) Leje af Svømmehal i december. Alfred vil booke plads i svømmehal (er allerede sket) 
 

Der blev diskuteret hvordan tilmeldingsprocedure skal foregå, så vi undgår blokbooking – 
f.eks.: 

Skal der være begrænsning på hvor mange dag man kan booke i træk? 

Skal der være begrænsning på antallet pr. gang? 

Skal alle dage slås op én gang eller løbende? 

Der er behov for diskussion af tilmeldingsprocedure 

 

d) Forslag fra Susanne Jars og at bruge Rokorts chat funktion som kommunikationsmiddel: 
Bestyrelsen var enige om kun at bruge de kanaler vi har nu – forum og Facebook 



 
 
 

 
e) Vintersikring af flydebro…et gammelt forslag vi har godkendt, og nu kommer vinteren 

(forslag om skridsikkert underlag) 
 
Jesper kontakter havnen for at se hvor langt de er og evt. forslå at vi selv kan vintersikre 
flydebroen. 

 

9. Opsamling fra arbejdsdag og fest. 28. aug.  
Bestyrelse kunne ikke for armene ned – super arbejdsdag med fantastisk opbakning 

 

10. Planlægning af generalforsamling 14/10 kl 18:30 på Risskov Gymnasium 
Indkaldelse til medlemmer er sendt rettidig inden d. 14/9  
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer 
Dagsorden sendes til medlemmer senest 7/10 kl 18:30.  
Opstilling til valg: 

Nils udtræder af bestyrelsen 

Anders B opstiller til bestyrelse (er pt. suppleant) 

Mette F genopstiller som suppleant 

 

11. EVT.  Login på conventus – medlemsliste  
 

12. Dato for næste bestyrelsesmøde: 
Torsdag d. 28/10 kl 18.00 

 

 

 

 

 


