
 
 
 

Dagsorden bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub 
Torsdag 28. oktober 2021 kl 18.00 i klubhuset 
 

 
0. Velkommen til nye såvel som gamle medlemmer i bestyrelsen. 
Alfred gennemgik årets gang i bestyrelsen 

 
1. Valg af referent og ordstyrer.  

 
2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 
 
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt- Jens retter til. 
  

3. Status på udvalg og kontaktpersoner for udvalg, vi tager en runde på fordeling af udvalg 
Se bilag 1 for udvalgene og deres kontaktperson i bestyrelsen. 
 
Valg af mødetidspunkt, (nogle foreslår vi fremover møder kl 19.00.)  
Punktet blev vendt og vi vendet rundt holde næstre møde er kl 17.00. Vi prøver at holde mødet på to 
timer.  

 
4. Opsamling fra generalforsamling 14/10 kl 18:30 på Risskov Gymnasium. 

Referat vedlagt på mail og klar til hjemmesiden, når det er underskrevet af Hanne (ref) og Lars 
(ordstyrer) 
Status på budget og herunder kontingent (forhøjet med 100 kr) og andre punkter. 
 
Enighed om at stedet fungerede godt, Så det gentages næste år. 
 

5. Hvordan holder vi fast og skaber kontinuitet for nye som gamle medlemmer? 
Kort opsummering siden sidst:  

a) ”Rebekkas gruppe”  jf. FB-opslag - der er 17 medlemmer i en messengertråd.  
Der er kick-start af gruppen d 4. nov v/Julie.  
 

b) Arr. for ny og friroet i 2021:  27.10  God stemning. Skal til næste år være i august efter 
sommerferien, alternativ lige før sommerferien. 1-2 gange om året alt afhængig hvor mange 
der optages med IPP2 og hvornår det sker på året. 
Forslag om medlemsaften hos Surfline: Mette F følger op 
 
Vi hænger udvalgsbeskrivelser og fotos op af udvalg og bestyrelse på opslagstavle i 

klubhuset.(Niels og Jens meldte sig) 
 

c) Standerstrygning 30.10- der er mad kl 11.30 
 

d) Julefrokost 4.12. 
  
 

6. Tilmeldingsprocedure til svømmehal 
Se datoer i mail fra Alfred.  
Vi har diskuteret tilmeldingsproceduren, der blev bragt op over for bestyrelsen tidligere på året og på 
geneeralforsamling om, at det var svært at få plads.  
Vi åbner for en måned ad gangen. og ser hvordan det går med tilmeldinger, for at undersøge om den 
voldsomme interesse sidste år skyldes corona. Der laves en vejledning af Anne-Mette i toppen på 
forum.  
 



 
 
 

 
7.  Vintersikring af flydebro. (orienteringspunkt) 

og nu kommer vinteren. Hvem gør hvad og må vi? 
>Jesper skriver til havnen og hører om de vil lave glatsikring af flydebroen. Anders og Alfred tager mødet med 
havnen. 
 

8. Login på conventus – medlemsliste  
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 
 
 

9. EVT.   
Evaluering af instruktionsforløbet og kilometerroning- Alfred kontakter instruktionsudvalg og 
finder dato. 
 
Anvendelse af rokort:   
Det er en god ide også at starte en tur, hvis man tager ud i sin private kajak for det er meget 
motiverende for andre at se at nogle er ude.  

Datoer for næste bestyrelsesmøder: tirsdag d. 14. dec. kl 17.00 og tirsdag d. 1. feb. kl 17.00 

Jens D. laver risengrød J  

 

Punkter der er på næste møder 

A. DGI-kursus for ledere i foreninger.  
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/kurser/lederuddannelser/styrk-foreningen 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlemsfordele/kommunikationshjaelp 
 
Der har tidligere været sat gang i klub instruktørkurser, og det vil være fint at få vendt/bekræftet på 
bestyrelsesmøde så instruktionsudvalget kan sætte gang i det igen. 

 
B. Adm. praksis om kajakpladser. (til januar 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 

 
 

 

Bilag 1 Til hjemmesiden 

Klubbens udvalg –  
Aktivitetsudvalg (bestyrelseskontakt: Mette Fryd) 
Anders Ankerstjerne, Tove Grønkjær, Karen Hulgaard, JulieOdgaard) 
Mail: aktivitet@aarhushavkajakklub.dk 
Se udvalgets arbejdsopgaver 

Turudvalg  (bestyrelseskontakt: Mette Fryd) 
Kontaktperson: Tove Grønkjær og Karen Hulgaard 
Mail: turudvalg@aarhushavkajakklub.dk 
Se udvalgets arbejdsopgaver 



 
 
 
Materieludvalg (bestyrelseskontakt: Alfred) 
Dorte Gebauer Thomsen, Anders Ankerstjerne, Søren Kronborg, Wolmer Jørgensen, Alfred Voetmann 
Mail: skade@aarhushavkajakklub.dk 
Se udvalgets arbejdsopgaver 

Husudvalg (bestyrelseskontakt:  Anders) 
Jacob Arnkvist, Søren Kronborg og Svend Nielsen 
Se udvalgets arbejdsopgaver 

Webmaster (bestyrelseskontakt: Jens) 
Jacob Ask Hansen, Jan Møller Jensen, Jens Danielsen 
Mail: webmaster@aarhushavkajakklub.dk 
Se udvalgets arbejdsopgaver 

Instruktionsudvalg (bestyrelseskontakt: Alfred) 
Ole Sig, Lene Jørgensen, Alfred Voetmann, Kirsten Kjer Falkum, Jens Danielsen, Nanna Møller Jensen, Connie Møller, 
Ole Buch. 
Mail: instruktion@aarhushavkajakklub.dk 
Se udvalgets arbejdsopgaver 

Kajakpladser 
Alfred Voetmann 
Mail: Kasserer@aarhushavkajakklub.dk 
Se udvalgets arbejdsopgaver 

 


