
ÅKS 2016 Dagsorden og referat for møder i ÅKS 

31 marts 2016

Deltagere:.Ejlev (Viking), Claus (Egå Rosport), Max (MKC) og Carsten (Viking)

Afbud: Trine (Skjold)

Dagsorden Referat Tilføjelse, 
justering

Navn 

Velkommen og valg 
af ordstyrer og 
referent

Ingen ordstyrer

Referent: Carsten 

Beslutning Fast 
punkt

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

Godkendt Beslutning Fast 
punkt

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

Havneræset prioriteres. Beslutning Fast 
punkt

Havneræs  60 forhåndstilmeldte (ingen lyd fra Silkeborg)

Max opslår deltagerliste på 
havneræshjemmesiden.

Startnumre samles holdvis.

Revideret aktivitetsliste blev sendt rundt og 
den ville være udgangspunkt for evalueringen 
ved næste ÅKS-møde.  

Planlægning Alle

Opdatering af ÅKS-
mailliste, …nu også 
med telefonnumre.

Egå Rosport:

Claus Iversen: 25 605393,

Beslutning Alle



   ( claus.iversen@hotmail.com )

Birthe Ammitzbøll Kristensen: 20 120256,

   ( sybifrost@gmail.com )

Viking:

Carsten Buus: 20 611911, 

   ( carsten@buus.me )

Ejlev Kuur: 29 62 98 02

   ( ejlevkuur@gmail.com )

MKC:

Max Jacobsen: 45 60676010

   ( max@max-kayak.dk )

Skjold:

Trine Færch:  61 335440

trine@faerch-net.dk

AKKK:

Jurij Fedorov: xx xxxxxx

jurij.fedorov@gmail.com

Køb af TCR Kajak Alt OK. Fint at gøre køb via e-mail 
korrespondance, dog skal vi næste gang sørge 
for, at der kommer ”syn” på båden inden vi 
køber.

Evaluering Alle

”Board” med søen til 
optegning af ruter.  

Claus Iversens gode ide. Vi får lavet et ”board”
med et billede at søen, hvor vi ved stævner kan
tegne ruten op med whiteboard markere.  

?
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Møgelø falder 
sammen med ÅM

Rimeligt snart skal der findes ud af om det er 
et problem. Tjekke op på det med Trine. Evt. 
ændringer af planer skal være på plads ved 
næste ÅKS-møde.

Alle

Værdiskab til ÅKS  Vi spørger brugerudvalget om vi kan tage et 
permanent ÅKS-værdiskab på gangen.

Carsten 
via Finn
Herrik.

Fastsættelse af dato 
for næste møde. 

Mandag den 18. april kl. 19.00 Fast

Punkt

Forhåndsgodkendels
e af referat

- Fast 
punkt

Evt. (ikke 
beslutninger, kun 
orienteringer).

Orientering


