
ÅKS 2016 Dagsorden og referat for møder i ÅKS 

16. juni 2016

Deltagere:.Torsten Aabo Andersen (AKKK), Ejlev (Viking), Claus I (Egå Rosport), Max (MKC), 
Carsten (Viking) & Trine (Skjold). Ved første punk var desuden Anne Mette (Sklold), Pia (viking) og 
Erik (Viking) til stede.

Afbud: Ingen 

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. 

Fast 
punkt

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

Fast 
punkt

Evaluering af 
Paddle Battle 
Cup.   

20 min.

Søndag den 12. juni 2016.

Fedt stævne >>> 105 deltagere. 

Panik rundt omkring på forskellige punkter, 
men ikke så tydeligt blandt deltagerne. 

 Farver på numrene, U10, U16 eller 
overtrækstrøjer?  Markere en 
startzone med 2 bøjer.

  Numrene skal være i orden og tjekket
i god tid før, og skal monters så de 

Evaluering 
Beslutning

Alle



kan læses fra land.  

 Tidtagningen. Andet regneark og 3 
rutinerede i tårnet plus en trainee. 

 Unge mennesker der måske har lyst til
at tage på officialkursus. 

 Formøde med rundstykker. 

 Parkering: Spærrebånd om aftenen. 
Gule veste til parkeringsvagterne. 
Husk at sende information til politiet. 

Kajakhotel Åbrinken 
of facilitet ved åen. 

20 min.

Fremdriften blev fremlagt og placering blev 
diskuteret i forhold til det andet tiltag ved 
åen. Espen præsenterede det andet tiltag som 
bliver til en klub der henvender sig til eliten. 
Placering af flydebro ved overgangen mellem
å og så blev diskuteret. 

Diskussion  Carsten

Dommertårnet

10 min.

Der har været besøg i dommertårnet, 
eternitplader var fjernet og vindue stod åbent.
Meget beskidt. Torsten tager det videre til 
brugerudvalget og spørger også efter en 
vejledning til netforbindelse i dommertårnet. 

Diskussion Ejlev

Dato for ÅM kortbane

30 min

Lørdag den 10. september 2016.

Se aktivitetsliste. 

Alle

Dato for ÅM maraton

10 min.

Lørdag den 24. september 2016.

Holdes ved MKC. 15 km +/- 15 plus trim og 
børnerute. Kl. ???

Beslutning Alle

Fastsættelse af dato 
for næste møde. 

Torsdag  8. septemper kl. 19.00 på 
Brabrand Rostadion. 

Resterende planlægning af ÅM kortbane

Beslutning Fast

Punkt

Forhåndsgodkendelse 
af referat.

- Fast 
punkt

Bådnumre: Undersøge muligheder (Dansprint eller andet)  Carsten




