
ÅKS 2016 Dagsorden og referat for møder i ÅKS 

18. april 2016

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

Afbud: 

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.

Evaluering af havneræset prioriteres. Beslutning Fast 
punkt

Havneræs  Evalueringen er skrevet ind i regnearket med 
aktiviteter og sendt til ÅKS repræsentanter. 
Der var ca. 80 deltagere og det gav et 
overskud på 4700 kr.

Dato for det næste Havneræs på Brabrand 
Rostadion forventes at blive følgende dato:

Søndag den 2. april 2017

Evaluering 
Beslutning

Alle

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

Egå Rosport:

Claus Iversen: 25 605393,

   ( claus.iversen@hotmail.com )

Orientering Alle

mailto: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: 60 676010

   ( max@max-kayak.dk )

Skjold:

Trine Færch: 61 335440

trine@faerch-net.dk

AKKK:

Torsten Aabo Andersen: 21 242829

torstenaa@gmail.com

Bådpladser Der ikke nogen der er tovholder på 
administration af bådpladserne efter Morten 
Eld havde opgaven. Løsninger og mangel på 
bådpladser blev diskuteret. Desuden er der 
nedsat en arbejdsgruppe (brugerudvalget), 
som skal se op en bedre udnyttelse af 
bådrummet (det skal nævnes, at indkaldelsen 
til arbejdsgruppen er trukket tilbage, da der er
uklarhed omkring rammerne for en sådan 
arbejdsgruppe, og emnet tages op på 
brugerudvalgsmødet endnu engang) 

Diskussion Alle

mailto:torstenaa@gmail.com
mailto:max@max-kayak.dk
mailto:ejlevkuur@gmail.com
mailto:carsten@buus.me
mailto:sybifrost@gmail.com


Dato for Paddle Battle 
Cup

Søndag den 12. juni 2016.

Ungdomsstævne i DKF regi. Pia Thystrup, 
Viking, er holdleder igen i år og der regnes 
med opbakning ÅKS-stævneholdet. Behovet 
for motorbåde blev diskuteret. Det arrangeres 
på Brabrand Rostadion (er reserveret) med 
bugten som alternativ. 

Orientering Alle

Dato for ÅM kortbane Lørdag den 10. september 2016.

Brabrand Rostadion er reserveret. 

(Den oprindelige dato faldt sammen med 
Møgeløturen, derfor er den blevet ændret til 
ovenstående).

Beslutning Alle

Dato for ÅM maraton Lørdag den 24. september 2016.

(Arrangeres som udgangspunkt på bugten, 
men Brabrand Rostadion reservers som 
alternativ ved i fald uhensigtsmæssige 
vindforhold på bugten). Da den oprindelige 
dato faldt sammen med WM Brandenburg, 
blev datoen ændret til det ovenstående. 

Beslutning Alle

Referater fra tidligere 
ÅKS møder

Et af de steder referaterne ligger er på Vikings
hjemmeside, som nu bliver lukket ned i 
forbindelse med overgang til et andet system. 
Carsten downloader dem inden det sker. 

Orientering Ejlev

 Kajakhotel Åbrinken Der er tildelt en adresse og godkendelserne 
skrider fremad. Sidste nyt er at der kræves 
oprettelse af 3 p-pladser ved stedet. Det er 
ved at være tid til at diskutere en driftsmodel. 
Carsten foreslår en selvejende institution. Der
udtrykkes bekymring for, at det kræver mere 
arbejde for ÅKS. Carsten mener godt at det 
kan lade sig gøre, uden det kræver noget 
væsentlig ekstraarbejde, og fremlægger en 
plan til næste ÅKS-møde, og Carsten er i 
øvrigt indstillet på at gøre arbejdet med 
etableringen til det et mere eller mindre 
selvkørende.      

Orientering Carsten



Fastsættelse af dato 
for næste møde. 

Torsdag den 16. jun. kl. 19.00 på Brabrand
Rostadion

Fast

Punkt

Forhåndsgodkendelse 
af referat

- Fast 
punkt

Værdiskab til ÅKS – 
afklaring  

Morten Krogh har sagt OK til at ÅKS 
inddrager et værdiskab på gangen, hvis vi 
afmærker det med gennemsigtig Dymo i 
samme stil som de øvrige værdiskabe.

Orientering Carsten


