
ÅKS 2016: Dagsorden og referat for 
møder i ÅKS 

20. januar 2016

Deltagere: Max Jacobsen (MKC), Trine Færch (Skjold), Claus Iversen (Egå Rosport), Ejlev Kuur 
(Viking) og Carsten Buus (Viking).  

Afbud: Erik Madsen (Viking)

Dagsorden Referat Tilføjelse, 
justering

Navn 

Velkommen og valg 
af ordstyrer og 
referent

Referent: Carsten L. Buus

Ordstyrer: ingen

Beslutning Alle, 
fast 
punkt

Godkendelse af 
referat fra sidst. 
Godkendelse og evt. 
prioritering af 
dagsorden. 

Referat blev godkendt. Beslutning Alle, 
fast 
punkt

Status vedr. evt. 
sager, der skal følges 
op på.

Hjemmeside: Claus sender koder til Carsten, 
evt. sætter C og C sig sammen og kigger på 
det.

Beslutning Alle, 
fast 
punkt

Statutter for 
ÅM.

Forslag til nye statutter, Ejlev Kuur.

Ændringer: Tid og sted, startgebyr, 
U12 og U14 ror 500m, U12 ror 
2500m, Finneløbet, Turbåds 
reglement. Dokumentet var vedlagt.

Statutterne blev godkendt (med en 
klapsalve) og er gældende fra dags 
dato.

Beslutning Alle



Havneræs Dato: 3. april 2016

Udfordring mht. ro-regulativet, hvor man p.t. 
ikke må ro langs sydsiden. Det regnes med at 
der ligger et andet ro-regulativ part inden april 
og ellers må der tænkes i alternative planer, 
som kan være at holde det på bugten eller en 
rute der føre op i åen. 

Aktivitetsplan blev udarbejdet (separat Excel 
ark)

Beslutning Alle

Paddle Battle Cup Dato: 12. juni 2016

Holdleder: Pia Thystrup og det sædvanlige 
ÅKS stævne team. 

Beslutning Alle

ÅM 2016 Kortbane lørdag den 13. august  (Brabrand).

Maraton, lørdag den 17. september (Bugten).

Beslutning Alle

Kajakhotel, 
Åbrinken

(Den Blå Rambla)

Arkitektfirma er ved at tegne de sidste skitser 
over placeringen før byggeriet kan gå i gang. 
Det er tid til at findes en gruppe kajaroer der 
vil arbejde med en driftsmodel. Der sendes 
info ud til klubberne og der opfordres til at 
finde personer der er interesserede. 

Orientering Alle

Tilsyn med 
flydebroer.

(Den Blå Rambla)

Oplæg til ordning vedr. tilsyn blev præsenter (2
årlige rengøringer og indberetninger hvis noget
er i stykker). En gruppe fra MKC har meddelt, 
at de godt vil organisere det. 

Orientering Alle

E-mail liste Efter forårets generalforsamlinger i klubberne 
opdateres ÅKS e-mail listen. 

Orientering Alle

Ro-regulativet og 
beretning fra info-
møde vedr. konflikt 
med de ”grønne” 
foreninger.  

Trine Færch var til stede ved mødet: På mødet 
var der generel god enighed roer vs. kajakroer 
og der var forhåbning om at man kunne få en 
bedre ordning for roer samtidig med 
beskyttelse af fuglelivet.

Nyt ro-regulativ kan ligge parat til foråret (14 

Orientering Alle



dage høringsfrit).

Formænds snak om 
bådpladser. Brug af 
klubbåde.

Det blev aftalt på repræsentantskabsmødet at 
klubberne skulle snakke bådpladser og det 
skulle ske på formandsniveau.  Mødet har ikke 
fundet sted endnu.

Orientering Alle

Fastsættelse af dato 
for næste møde. 

31. marts 2016. 

 - det et få dage inden havneræs og der tages 
stilling til rute og alternative planer ud fra 
vejrudsigten. 

Alle, 
fast 
punkt


