
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub 
Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 17.00 i klubhuset  
 
 

Tilstede: Anders, Niels, Mette F, Jesper, Jens, Mette K 
Afbud:  Rebecca, Anne-Mette 
 
 

1. Valg af referent og ordstyrer.  
Referent:  Mette K 
Ordstyrer:  Jesper 

 
2. Godkendelse af dagsorden samt referat 

Ingen bemærkninger. 
 

3. Kort status – siden sidst (diverse udvalg som ikke er nævnt nedenfor) 
 
Aktivitetsudvalg:  
Tale til standerhejsning. Jesper er forhindret i at deltage.  
Alfred vil høre Rebeca, om hun har lyst. Alternativt Niels? 
 
Turudvalg: 
Mandag den 21. feb var flere mødt op til en aften i klubben med formålet at få lavet årets 
turkalender. Resultatet af aftenen er lagt op på forum og Jens vil få de forkellige ture lagt i 
kalenderen på forum. 
 
Instruktørudvalget: 
Kaptajner samt hjælpeinstruktører er nu fordelt til årets begynderforløb. Fordelingen kan ses på 
nyikajak.  
I weekenden den 21-22 maj er der flere fra klubben, som deltager på klubinstruktøruddannelse i 
Risskov roklub. 
Nanna har oprettet begynderne i rokort.  
 

4. Hjemmeside og forum 
Siden sidste møde har Jacob Ask arbejdet intensivt med forum samt hjemmesiden. Det har vist sig, at 
hjemmesiden fungerer, når forum er deaktiveret.  
Et nyt forum er blevet afprøvet siden sidste møde. Konklusionen er, at vi vil gå med det nye forum.  
Jens og Anne-Mette bliver superbrugere på det nye forum. Jens kontakter Jacob og Jan mhp at få 
startet processen.  
Anne-Mette sender information omkring skiftet til det nye forum ud til klubbens medlemmer.  
Målet er at skiftet sker så hurtigt som muligt – 1. april er målet. 
Hvis muligt vil det være en fordel at lave et system ift brugernavne og koder.  
 
 

5. Visionsmøde: status fra udvalget, der blev nedsat ved sidste møde. 
Jesper har haft kontakt med Anne fra DGI. Hun vil gerne facilitere visionsmødet. Datoen fastsættes til 
den 4. maj. Inden mødet skal der udarbejdes en medlemsundersøgelse mhp at vide, hvad der rører 
sig hos medlemmerne i forholdt til hovedemnerne klub, bygninger og uddannelse.  
 

6. Kort status – økonomi ved Alfred 



 
 
 

Der er udsendt kontingent for 324000 kr. Afventer pt de sidste betalinger. Til næste møde er det 
muligt at få overblik over antallet af medlemmer i klubben.  
 

7. Orientering om mødet med sport og fritid/havnen. 
Der har været møde med sport /fritid og teknik/miljø angående helhedsplan for tangkrogen samt 
Marselisborg lystbådehavn.  
Den 28. marts er der et orienteringsmøde for alle foreninger på havnen. Alfred og Jesper deltager fra 
bestyrelsen. Hvis andre i bestyrelsen har interesse, er det muligt at deltage.  

 Jesper og Alfred modtager gerne input ift høringsplanen.  
 

8. Administrationspraksis for kajakpladser – en nedskrevet version ved Alfred.  
Udskydes til næste møde. 
 

9. Evt.  Arbejdsdag sommerfest planlægges til den 27. august. Punktet skal på dagsorden til næste 
møde. Evaluering af svømmehal på dagsorden til næste møde. 
Mette F medbringer kage til næste møde 
 
 

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

Visionsmøde d. 5. maj. 

Arbejdsdag 27. august 

 
 
 


