
ÅKS møde 10. august 2017 kl. 19:00, referat 

Tilstede: Claus Iversen (Egå Rosport), Ejlev Kuur (Viking), Max Jacobsen (MKC), 
Torsten Aaboe Andersen (AKKK), Trine Færch (Skjold), Carsten Buus (Viking)  

Afbud: Anne Bøgh Fangel (Solbjerg), Claus Pape (GoPaddle) 

1. Ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Torsten 
Referent: Torsten 

2. Bordet rundt - nyt siden siden sidst? 
Viking: God aktivitet, aktive begyndere. 4 med til TdG. 18 begyndere i alt. 
Egå: Rimelig aktivitet. 10 med til TdG. Har haft EPP2 kursus. Startet EPP3 træning. Snakker 
lidt ungdomsroning. Gang i handicap, instruktion samt havkajak. 
MKC: 33 deltagere til handicap sidst! Virker til at deres U30 hold er godt kørende. 
Skjold: Godt gang i ungdomsafdelingen. 16 børn 10-14. Handicap. 2 begynderhold, det ene 
ikke helt fyldt. Det gør noget godt at holdene er mere homogene. 
AKKK: God aktivitet, masser af nye folk. Har haft 8 hold af 8. Har fået et par nye EPP3 roere 
og holder EPP3 kursus senere i august. 
 
Trine spurgte ind til om der fortsat er opbakning til Møgelø turen, da der havde været lidt 
manglende opbakning fra de andre klubber i år! Opråbet er hermed givet videre. 

3. ÅKS kortbane og ÅKS marathon 
Der blev planlagt ÅKS kortbane og marathon. Planen kan findes her: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnXR1q0JY6tp9-WY5WLgO_OCpf5wyIfTX9-XUX
oTCrg/edit?usp=sharing 
Ejlev savner nye kræfter til tidstagningen - for at få nye lært op og så vi har flere strenge at 
spille på - så hør gerne rundt i klubberne. 

4. Opfølgning på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
Carsten har været ved at samle underskrifter - mangler stadig underskrifter fra Anni (Egå) og 
Anne Mette (Skjold). Der er konstitueret en bestyrelse med Jette fra MKC + Carsten + Claus 
Pape. 

5. Opfølgning på punkter fra sidste møde 
○ Kajakpladser/bådhal 

■ Planen er hængt op - der er et par ændringer. 
■ Det er vigtigt at kommandovejen beholdes og enkelte medlemmer ikke 

bare kaprer en plads. Medlemmer skal gå igennem deres ÅKS 
repræsentant. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnXR1q0JY6tp9-WY5WLgO_OCpf5wyIfTX9-XUXoTCrg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnXR1q0JY6tp9-WY5WLgO_OCpf5wyIfTX9-XUXoTCrg/edit?usp=sharing


○ Kajakhotel Åbrinken 
■ Se punkt 4. De mangler stadig at komme rigtigt i gang i bestyrelsen. 

De overvejer en nøgleboks, for at lette adgangsforholdene. 
■ Der er oprettet en kajakhotelaabrinken@gmail.com 

○ Hjemmesiden 
■ Ikke noget nyt. Der var snak om at galleri på siden kunne være dejligt. 

○ Bådnumre 
■ Ikke noget nyt, men Torsten foretager bestillingen nu, så numre er klar 

til ÅKS kortbane. 
○ Nye (brugte) K2’ere 

■ De er begge på plads - tak til Max for indsatsen. 

6. Diverse + evt. 
Brabrand Rostadion har fået en bevilling til at bygge en udvidelse. Der blev spurgt ind til om 
der er konkrete planer for hvordan det skal benyttes og om alle kajakker skal være der. Der 
vil gå lang tid før det står klar - pga. diverse høringer og godkendelse, og først når det 
begynder at stå klar skal det i brugerudvalget diskuteres hvordan de nye m2 bedst benyttes. 
 
Hvem overtager formandsskabet efter AKKK? Det var der lidt uklarhed over. Ejlev tager et 
kig på retningslinierne, og så tager vi alle et kig på dem til næste møde. 
 
Rokort - kan vi gøre noget smart nu de fleste klubber benytter Rokort - således at man ikke 
skal dobbeltregistreres - og det efterhånden forældede system på Rostadion kan udskiftes. 
Umiddelbart ikke, men MemberLink (der ejer Rokort) er ved at arbejde på en ny version, så 
Torsten vil tage det op med dem ifm. et af deres infomøder. 

8. Dato for næste møde 
Næste møde bliver 21. september kl. 19:00. 
 

mailto:kajakhotelaabrinken@gmail.com

