
ÅKS 2016 Dagsorden og referat for møder i ÅKS 

13. oktober 2016

Deltagere:

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

Afbud:  Birthe Ammintsbøl (Egå Rosport), Per Krogh (MKC).

Dagsorden Referat Tilføjelse, 
justering

Navn 

Velkommen og valg af 
ordstyrer og referent

Carsten Beslutning Fast 
punkt

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

OK Beslutning Fast 
punkt

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

Bådnumre. Samler de gamle gudenånumre og
laver noget ud af det (Max). Workshop hvor 
vi klipper og klistre. Trine laver æbleskiver.

Webside med noget Google-værk på til 
tilmelding. Claus har koderne. 

Beslutning Fast 
punkt

Status på privat 
bådrum samt ÅKS 
kajakker. /Per Krog

Per har spurgt AKKK om at få 2 pladser. 
Problem med at finde plads til Carrera’en.

Ikke noget tidsperspektiv med hensyn til at 
bygge bådrummet om. AKS (Claus) synes at 
vi skal have en tidsfrist- og vi (Torsten) 
spørger brugerudvalget.

Orientering Per 
Krog

Den nye klub " Århus Klubben er etableret med en stiftende Diskussion Alle



Å kajakklub"
og hvordan klubben 
vil kunne påvirke 
aktiviteten på 
Brabrand. /Max

generalforsamling (konstitueret). Det blev 
diskuteret, hvilken effekt det kan have på 
samarbejdet på tværs af klubberne, især mht. 
ungdomsarbejdet (Erik). Generelt synes man 
det er en god ting og ønsker stort tillykke til 
den ny klub.

Forslag til model for at
organisere fælles 
materiel, inkl. 
kajakhotel./ Carsten

Carsten fremlægger en mulig model til at 
administrere ÅKS’ materialer og økonomi – 
en selvejende Institution. Sender en et udkast 
ud.  Det blev påmindet endnu engang at, der 
ikke var nogen der havde tid til, at tage mere 
arbejde på sig og Carsten gør sig umage for at
det er så let som muligt administrative. Max 
opfordrede Carsten til, at allerede nu finde 
personer, der vil gå ind i arbejdet.  

Diskussion Alle

Evaluering ÅM 
maraton.

Vejeret var godt, god bane og fint for 
tilskuerne. Der blev uddelt en medaljer – men
han var stolt. Gør maraton til et sted hvor 
nybegynder kan komme? God ide at holde det
på bugten. Gør det til en tradition. Det kan 
også overvejes, om det kan gå på skift 
(Claus), fx 3 baner vi vælger efter vejeret. Vi 
skal overveje at betale 50 kr. i stedet for 20 
kr. (beslutning). Terminslisten eller ikke? 
mere frihed, hvis den ikke er i kalenderen. 

Krav til instruktionen at man deltager? ...kan 
evt. diskutere det ved 
repræsentantskabsmødet. 

Diskussion Alle

Forberedelse til 
repræsentantskabs-
mødet den 9. 
november.

Punkt: C- roernes deltagelse i ÅM’erne.

Kontoudskrift fra rigmor.

PBC – ÅKS regi der mangler en Tovholder. 

Det anslås at der kommer 12-14 stykker.

Reserver lokalet ved morten (CLB).

Forum for ??? 

Diskussion Alle

Datoer for 
arrangementer i 2017.

Havneræs 4. april. Diskussion Alle



PBC – Pia takker neg som stævneleder.

Andre datoer venter.

Fastsættelse af dato 
for næste møde. 

Sker ved næste repræsentantskabsmødet. Beslutning Fast

Punkt

Forhåndsgodkendelse 
af referat.

Fast 
punkt

Evt. Ungdomsgruppen ansøger on midler til fælles
stævneudstyr til ture (2000 kr.). det blev 
diskuteret, og et blev til en diskussionen om 
principper. Den tages vider på 
repræsentantskabsmødet. 

 


