
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub 
Tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 17.00 i klubhuset  
 
 

Tilstede: Rebecca, Anders, Jens, Niels, Jesper, Jens, Anne-Mette …og Alfred 

Afbud fra Mette O og kagen 
 

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

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger- godkendt. 
 

3. Kort status – siden sidst 
a) Brug af svømmehal 

• Administrationspraksis, med at lægge datoer ud til en måned ad gangen, 
fungerer fortrinligt. AM skriver en oversigt over resten af forårets datoer i top-
beskeden på forum. 
 

b) Begynderhold  
• Der er syv på venteliste. De 6 stk er villige til alle tre dage.  

 
Jens efterlyser ændringer til siden ”ny i kajak”- sen det til ham, så opdaterer 
han straks. 
 
Maja Birk er ny kaptajn til onsdagen, sammen med Nils Chr og Jacob 
Arnquist, da hun er ny i klubben. 
Ole Buch kaptajn om mandagen, Connie om tirsdagen. 
 
Intromøde ultimo marts 
 
Materialeudvalg mødes primo April, så alt spiller, når de første kursister går 
på vandet ultimo april.  
 
Instruktionsudvalget spørger Karen, om hun vil iværksætte endnu en 
brugtbørs i klubben.  
 
 

c) Kontingent 2022, herunder den vedtagne stigning. 
Vi vedtog på gen. forsaml. en kontingentstigning. Alfred skriver en servicemeddelelse 
igennem Conventus til medlemmerne i god tid inden betalingsfrist. 
 

d) Kort nyt fra udvalg og de nye kontaktpersoner: 
• materieleudvalg har stået stille for der har ikke været noget at rep. sprayskirt til 

Anas Acuta bestilt i 2020 er nu kommet frem med posten J 
• Husudvalg: Gardiner kunne være dejligt. Bruser i Dameomklædning er skiftet. 

 
e) andet? Coronaskiltene er taget ned. 

Alfred og Jesper mødes med havnen og Sport og Fritid i næste uge omkring 
udviklingsplan for Tangkrogen  

 
 



 
 
 

 
 

4.  Hjemmeside og FORUM …igen 

 

Hjemmeside: Klubben vil have en hjemmeside der fungerer! Vi er parate til at betale ekstern service, 
men ikke en blanco-check.  

Jens skriver til Gigahost om de har nogle ideer til hvad der kan være galt, og ringer til Jacob. Jens 
skriver ud på bestyrelsesmailen, og vi sagsbehandler derigennem. Forventet beslutning inden for 14 
dage. 

Forum: Jacob vil gerne finde et nyt forum på baggrund af nogle specifikke krav som vi udstikker. 

• Den skal have trådstruktuktur. (ikke som FB med geologiske lag.) 
• Der skal være et administrationslag, så vi styrer hvem der er medlem. 
• Medlemsadministration: medlemsprofil med billede til alles glæde, samt superbrugerfunktion. 
• Mulighed for at kommunikere, til-og afmelding på begivenheder 
• Der skal kunne sendes besked om ændringer, til dem der ønsker det 
• En arkivfunktion, så noget kan gemmes  
• Mobil app mulihed et plus – let bruger administration 
• OBS- hvis vi køber skal vi også lave en databehandleraftale med dem der hoster det. (GDPR- 

databehandling). 

Rokort: Vi vil begrænse anvendelsen af fora til kommunikation, så derfor er rokort ikke vores 
kommunikationsforum. 

 

5. Visionsmøde for alle klubbens medlemmer (planlægning af dato, sted og indhold) 
 
Et visionsmøde er et indput til den daglige ramme. Hvor vil vi hen og hvad vil vi gerne have indput til? 
DGI har en ”pakke” (Players first), hvor man laver en undersøgelse inde et møde, så har vi noget 
empiri at diskutere ud fra. 
 
Der kunne være tre spor: 
Klubliv 
Uddannelse  
Klubhus 
 
Jesper tager kontakt til Anne, fra DGI.  
 
Vi planlægger det til afholdelse 5. maj kl 18.00 Rosenvangsskolen, Der er en pizza til folket. 
 
Adhoc udvalget for planlægning af visionsmøde består af Anders, Rebecca og Jesper. 
 
 

6. EVT.   
Alfred køber et ur og hænger op. 
Kajakvogne kører dårligt: Niels skriver til skade@aarhushavkajakklub.dk 
 
 
 

Datoer for næste bestyrelsesmøder: 8. marts, 5. april, 18. maj 

Visionsmøde d. 5. maj. 

 



 
 
 
 

 

Punkter til martsmødet: 

A) Administrationspraksis for kajakpladser – En nedskrevet version -  v/Alfred 

B) nyt fra visionsudvalget 

C) orientering om mødet med Sport og fritid/Havnen 

D) Kort status – økonomi v/Alfred 

E) Niels tager kamera med 

Kage Mette O får chancen igen 

 

 


