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Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. april 2017 kl. 19.00 
 
Til stede:  Lone Pedersen, Henrik Sørensen, Kim Thomsen, Chris Brix, John 

Andersen og Flemming Jensen 
Afbud:  Vinni Hansen og Martin Thomsen 
 
 
 

1. Opfølgning bestyrelsesmødet d. 14. marts 2017:  
• Status brik system:  

Henrik har søgt kommunen om at få dækket udgiften til klubhuset. 
Der er indkøbt en bærbar til administration af låsesystemet. 

• Status rampe, slingers og handicap parkeringsplads:  
Rampe regnskab er færdigt og sendt til Aalborg Kommune.  
Tilbud på de sidste lister til slingers lyder på godt 6.500 kr. Ansøg-
ning er sendt til tilgængelighedspuljen.  
Tilbud på handicap parkeringsplads lyder på 17.750 kr. Vi sender an-
søgning til tilgængelighedspuljen. 

• Erhversforsikring:  
Den centrale erhversforsikring dækker ansvar i f.t. vores ansatte. Vo-
res egen erhversforsikring supplerer denne, der er ikke tale om dob-
beltdækning. 
Henrik laver et notat til hjemmesiden, om de forsikringer vi har og i 
hvilke situationer medlemmernes både er dækket. 

• Status det nye bådhus:  
Vi har endnu ikke modtaget firmaets skriftlige redegørelse. Chris har 
haft en person til at kigge på det og han siger, at det skal vaskes ned 
og imprægneres. Pris for dette 23.500 kr. 
 

2. Indkomne henvendelser / post / foreliggende sager: 

• Orientering årsmøde:  
Lone orienterede. Vi skal være opmærksomme på, at fra 2020 er der 
krav om, at vores instruktører er godkendte for at kunne frigive be-
gyndere på IPP 2 niveau. Frem til næste årsmøde, arbejder vi på et 
konkret forslag om, at skelne mellem havkajakker og tur/kap kajakker 
nå der uddannes nye roere på IPP 2 niveau. 
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• Temaaften 26. april kl. 17 til 21 om frivillighed og foreningsarbejde:  
Henrik vurderer om han kan deltage. 

• Tur udvalgets plan:  
Chris har endnu ikke fået afklaret det med Grønborg. 

• Sommeraktiviteter i øvrigt?:  
o Terkil vil gerne deltage i aktiv sommer. Lone aftaler det vide-

re forløb med Terkil. 
o Forespørgsel om lån af kajakker til efterskolernes dage op til 

DGI’s Landsstævne. Vi siger kun ja, såfremt vi har instruktø-
rer, der vil deltage. Kim arbejder med det. 

o Åbent hus – vi deltager i forbindelse med Aalborg bæredyg-
tighedsfestival. Lørdag d. 16. september laver vi åbent hus. 
Lone er ansvarlig. 

o Stævner. 
o Festudvalget spørges om sommerfest. 

• Begynderhold 2017:  
Alle 3 hold er fyldt op. Der står 3 på venteliste. 
 

3. Lønnet træner:  
Kim orienterede om, at Morten og Martin har lagt billet ind på opgaven. 
Kim og Flemming holder en ansættelsessamtale med dem. Ansættelse sker 
pr. 01. maj. 
 

4. Økonomi og medlemstal: 

• Skal vi igen søge SIFA om tilskud til kontingent:  
Som udgangspunkt søger vi ikke om tilskud til kontingent, men søger 
derimod gerne tilskud til stævnedeltagelse og udstyr.  

• Økonomien:  
Vi har i alt en beholdning på 138.856 kr. (Kasse, bank og ungdoms-
fond) 

• Medlemstal:  
247 aktive og 21 passive. Der er foreløbig 35 udmeldte i første halvår 
2017. 
 

5. Andet: 
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• Hjemmesiden:  
John arbejder med en beskrivelse af klubbens aktiviteter. Han efterly-
ser input. 

• Indbydelse til repræsentantskabsmøde i SIFA d. 08. maj:  
Lone deltager. 

 
Referat 
Flemming Jensen 
11.04.2017 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
        


