
ÅKS 2016 Dagsorden og referat for møder i ÅKS 

8. september 2016

Deltagere:

Torsten Aabo Andersen (AKKK), Ejlev Kuur (Viking), Claus Iversen (Egå Rosport), Max Jacobsen 
(MKC), Carsten Buus (Viking) & Trine Færch (Skjold), Per Krogh (MKC).

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. 

Trine påpeger at der ikke er bådnumre fra 
Skjold som skrevet i referat fra sidste møde.

Orientering Fast 
punkt

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

Hjemmeside – den følger vi op på til vinter. Beslutning Fast 
punkt

Pladser Per Krogh: Påtager sig at lave en liste. Per har
bl.a. fundet en ekstra plads ved at spørge en 
der ikke brugte sin plads så meget.

I brugerudvalget bliver der talt om at dreje 
bådrumme 90 grader for at få mere plads.

Brugerudvalget er klar over, at der brug for 
flere pladser, og der er nedsat et udvalg. 

Kunne man finde en plads mere til 
Carrearaen? Den bytter plads med utæt båd, 

Diskussion Alle



som lægges til side midlertidigt. 

Bådene skal udstyres med et tydeligt nummer
og de skal registreres i rokort. Per vil godt 
hjælpe folk med det i det daglige.

Kajakhotel Åbrinken er der kommet 
byggetilladelse til, som skal udnyttes indenfor
det næste år (Carsten arbejder videre med der 
gennem Den Blå Rambla). Det skaber 
bådpladser, men løser ikke problemet på 
rostadion.  Evt. dannelse af ny klub ved tre-
broer vil også have indflydelse på 
pladsforholdene. 

Ny kajak Carrera til 7.500,- 

Claus Iversen har testet den, godkendte den 
og den grøn-mærkes.

Note: ÅKS er nu i besiddelse af 5 kajakker 
som er skaffet direkte til ÅKS. 1 Escape, 1 
TCR, 1 Carrera of 2 plastex.

Beslutning Alle

Dato for ÅM kortbane Lørdag den 10. september 2016.

- aktivitetslisten bliver opdateret og 
sendt rundt. 

Tilmeldingerne kommer for sent. Det må hver
enkelt klub gøre noget ved.

Beslutning Alle

Dato for ÅM maraton Lørdag den 24. september 2016.

- aktivitetsliste bliver startet og 
resten ordnes via e-mail og på 
dagen.

Beslutning Alle

Fastsættelse af dato 
for næste møde. 

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00 på 
Brabrand Rostadion.

Beslutning Fast

Punkt

Fastsættelse af dato 
for 

Onsdag den 9. november kl. 19.00  på Beslutning



repræsentantskabsmø
det. 

Brabrand Rostadion. 

ÅKS formandsskabet (Viking) sender 
indkaldelse til medlemsklubbernes formænd 
og bestyrelser senest 4 uger før mødet, dvs. at
det skal ske inden vores næste ÅKS-møde. 

Forhåndsgodkendelse 
af referat.

- Fast 
punkt

Evt.  


