
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i ÅKS 25/4 kl. 19, 
referat 

Tilstede: Kira Gysel (AKKK), Ejlev Kuur (Viking), Annie Kaalby (Egå Rosport), Claus 
Pape (GoPaddle), Anne Mette Nielsen (Skjold), Claus Iversen (Egå Rosport), 
Erik Madsen (Viking), Max Jacobsen (MKC), Carsten Buus (Viking), Torsten 
Aaboe Andersen (AKKK). 

Afbud: Ingen 

1. Ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Torsten 
Referent: Torsten 

2. Præsentation af repræsentantskabet 
De forskellige klubber præsenterede sig selv. Erik nævnte at han ikke havde fået 
indkaldelsen i tide, men var ok med det. 

2. Orientering og diskussion vedr. ”Kajakhotel Åbrinken” og den 
kommende selvejende institution ”ÅKS, kajakmateriel og hotel” 
Kajakhotellet er stillet til rådighed for ÅKS. Carsten havde forberedt en præsentation af 
baggrunden for Kajakhotellet, og hvorfor der var behov for en selvejende institution. 
Desuden blev vedtægterne gennemgået. 
Gennemgangen gav anledning til en række kommentarer. 

● Anne Mette var bange for at skulle bruge tid på det. En bekymring flere klubber gav 
tilkendegivelse af. 

● Bekymring om der er nogle forsikringsmæssige problemer omkring det, da der også 
vil være eksterne brugere. Vi bør høre DIF/DKF om der er noget forsikringsmæssigt 
ift. eksterne. 

● Det bør fremgå af vedtægterne, at der er tænkt på sikkerheden. 
● Der blev spurgt til om det var tidsbegrænset, og vi kan til enhver tid opsige 

samarbejdet med kommunen, hvis vi ikke længere ønsker at drive kajakhotellet. 
● Er der problemer med at nogle private kommer til at tåge rundt på åen? Det kunne 

være en god historie i Ekstra-bladet, som ikke kan se forskel på om det er nogen fra 
en klub eller det er private. Der er allerede private der i dag benytter åen, samt Blå 
Ramblas kanoudlejning, så vi må se tiden ad, og evt. smide dem ud, der ikke 
overholder reglerne. 

● Vedligeholdelse? Mht. vedligeholdelse så skal kajakhotellet stå for vedligeholdelse 
(det er ikke specificeret nærmere) og det gælder nok også det udvendige træværk. 
Men der er nogen ting der ikke kommer ind under vedligehold, fx. hærværk, fx hvis 
nogen vælger at brænde det af. Så er kommunen formodentlig forsikret, eller i det 



mindste selv-forsikret. De største udgifter for foreningen forventes således at være til 
låse og nøgler. 

● Egå: Bekymring om køb og salg af fast ejendom ligger i Kajaksamvirket. Det blev 
derfor efter længere diskussion besluttet, at denne del skal ligge i ÅKS som i dag. 

● Ift. kasserer blev det nævnt at Idrætssamvirket kan være behjælpelig med dette. 
● Det blev vedtaget at ændre vedtægterne, så bestyrelsen udpeges af ÅKS’ 

repræsentantskab. 
● Det var svært at finde de tre bestyrelsesmedlemmer, men Carsten Buus og Claus 

Iversen meldte sig. Carsten vil finde et tredie bestyrelsesmedlem. 
● Det blev nævnt at der også skulle findes en revisor. 
● Max foreslog at bibeholde ÅKS konto hos MKC i en prøveperiode på to år. Det var 

der stemning for. 

4. Stiftelse af den selvejende institution ”ÅKS, kajakmateriel og hotel” 
Da der var mange ændringer til vedtægter gav det ikke mening at stemme om det. 
Men hvis de ændringer der var blevet vendt, blev skrevet ind i vedtægterne, var der 
stemning for at stifte den selvejende institution. 
Så når Carsten har fået opdateret vedtægterne, så ville Torsten sende de opdaterede 
vedhæfter ud sammen med referat og Carstens præsentation. 
Hvis de reviderede vedtægter ikke giver yderligere debat, vil Carsten tage turen rundt på 
cykel til de forskellige klubben, for at få vedtægterne underskrevet. 

5. Orientering omkring udfordringer med vandvejen mellem Brabrand sø 
og havnen 
Claus Pape orienterede om at der foregår et arbejde med at få et overblik over 
vandkvaliteten i vores rovand. Især omkring Brabrand Sø, åen og havnebassinerne. Claus 
holder sig orienteret ved kommunen og formidler viden videre til ÅKS. 

6. Eventuelt. 
Der var ingen punkter her. 


