
ÅKS møde 1. juni 2017 kl. 19:00, referat 

Tilstede: Max Jacobsen (MKC), Ejlev Kuur (Viking), Torsten Aaboe Andersen (AKKK), 
Claus Iversen (Egå Rosport), Carsten Buus (Viking), Anne Bøgh Fangel 
(Solbjerg) 

Afbud: Trine Færch (Skjold), Kira Gysel (AKKK), Claus Pape (GoPaddle) 

1. Ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Torsten 
Referent: Torsten 

2. Velkommen til Solbjerg Søsport 
Der blev budt velkommen til Solbjerg Søsport, som har meldt sig ind i ÅKS. Klubben vil blive 
repræsenteret af Rikke Lambæk og Anne Bøgh Fangel. 
Anne fortalte lidt om klubben: 
Klubben har eksisteret i 30 år, og der er i dag 50-60 kajakmedlemmer, meget få indriggere 
og ca. 40 sejlere (især ungdomssejlere). 
Klubben er voksende på kajaksiden, og klubben har besluttet sig for at satse på børn og 
ungdomsroere, hvilket er baggrunden for indmeldelse i ÅKS. Der er en 14-15 ungdomsroere 
i klubben. 
Klubben har før besøgt Rostadion et bar gange. 
I år har klubben startet et ungdomshold samt et alm. Hold. 

3. Bordet rundt - nyt siden siden sidst? 
Viking: 13-14 ungdomsroere. Heraf 4 nye. Har holdt åbent hus dag, hvor der kom mange.  
Egå: 150 kajakroere. 80-90 baglænsroere. Dialog om de skal starte ungdomsroning, måske 
til næste år. Har bl.a. Været i kontakt med Irene fra DKF. I år er der startet 18 tur/kap roere 
samt 8 havkajakroere. 
MKC: En lille håndfuld ungdomsroere. Der er startet 4 hold med ca. 10 på hver. Begyndt at 
lege med lidt polo. 
AKKK: Der er startet 6 hold. 1 tur, 5 hav. Planen er flere hold i løbet af sæsonen. Holder 
skarpt øje med kanalen, som skulle åbne i løbet af sommeren. 
Max kunne fortælle lidt om den nye klub Aarhus Å. 25 medlemmer og et fyldt bådhus. 

4. Evaluering af Havneræs 
Vejret var godt, og alt forløb som det skulle. 
Der var en 60-70 deltagere. Vi kunne have haft en 10-20 mere, men det faldt sammen med 
et arrangement i Silkeborg. Vi kan overveje om vi næste år skal være mere aktive i at 
reklamere i klubberne. 
Claus har opgjort overskuddet fra Havneræs: 4.225,20 kr. 
 



5. Opfølgning på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
Carsten har fået opdateret vedtægterne ift. kommentarerne på mødet. 
Næste skridt er at Torsten lige læser dem igennem og sender dem rundt sammen med 
referatet. 
Herefter tager Carsten cyklen rundt til klubberne, for at få underskrifter. 

6. Datoer for ÅKS kortbane og ÅKS marathon 
26/8: Kortbane - afholdes på Brabrand sø, med Viking som plan B. 
16/9: Marathon - afholdes igen ved MKC, med Brabrand eller Solbjerg som plan B. 
Max laver plakat som han sender rundt og printer til afhentning oppe i butikken. 
Ejlev laver et opdateret regneark. 
Når Torsten har regneark og plakat sender han indbydelse ud til klubberne. 

7. Opfølgning på punkter fra sidste møde 
● Kajakpladser/bådhal 

○ Carsten havde seneste opdaterede liste med. Der var snak omkring 
ungdomsroerne, som egentlig skulle være på det nye stativ, men alligevel har 
fået plads i det gamle stativ.  

○ Det er vigtigt at det nye stativ ikke samler støv, nu det er blevet etableret. 
Derfor vil Carsten prøve at få alle fællesbåde til ungdomstræning over på det 
nye stativ. 

● Kajakhotel Åbrinken 
○ Indtil videre er det kun Viking der har fået lagt både ind. 
○ Jette Bak fra MKC er kommet med i bestyrelsen, som nu udover Jette består 

af Carsten (Viking) og Claus (GoPaddle). 
○ Der er udleveret 10 nøgler. 
○ De starter rigtig op her midt i juni. 
○ Der er allerede 3 på venteliste til de private pladser. 

● Hjemmesiden 
○ Ikke noget nyt, men vi vil få lagt datoer op for ÅKS kortbane og marathon. 

● Computeren 
○ Ny computer installeret - kører igen. 

● Bådnumre 
○ Vi evalerede det prøvetryk som Torsten havde fået fremskaffet, og der var 

enighed om at gå videre med at få bestilt de 150 numre. Prisen vil være knap 
3.000 ex. Moms. 

● Nye (brugte) K2’ere + CoastLines 
○ CoastLine er kommet på plads, så der nu er god mulighed for roere med 

mindre god balance også at komme på Rostadion. 
○ Den ene K2 er kommet ud på Rostadion, Max er ved at sætte den anden i 

stand. 
● Overbæringer langs åen 

○ Lange udsigter, vi afventer og ser hvad der sker. 



○ Der blev snakket lidt om planerne nede foran Tangkrogen. Læs mere her: 
http://stiften.dk/aarhus/Udvidelse-af-Tangkrogen-Derfor-skal-renseanlaeg-ud-t
il-bugten/artikel/452240 

8. Dato for næste møde 
Næste møde bliver 10. august kl. 19:00. 

9. Evt. 
Ejlev er stadig i processen med at finde et passende kamera til tidstagning. Vi afventer 
spændt på hvad han har klar til ÅKS kortbane. 
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