
ÅKS møde 12. januar 2017 kl. 19:00, referent 

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

Afbud: Ingen 

1. Ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Torsten 
Referent: Torsten 

2. Kajakpladser/bådhal 
Ulla fra MKC var på besøg for at orientere om status på flere kajakpladser i bådhallen. 
 
På den korte bane kan der etableres 8 kajakpladser med det samme, det kræver at der 
rykkes rundt på en singlesculler, men ellers kan de umiddelbart etableres. 
Forsamlingen var ude i bådhallen for at inspicere, hvor de 8 pladser kan etableres. 
Der blev nedsat et udvalg bestående af Max og Ejlev som vil stå for at få etableret de 8 
pladser. 
Der var generelt tilfredshed med at der sker noget nu. 
Pladserne bliver fordelt med 6 pladser til ungdomsroerne, og resten bliver fordelt efter 
samme regler som normalt gælder. Carsten står for at holde styr på tildeling af pladserne. 
 
På længere sigt arbejdes der i brugerudvalget med forskellige løsninger, for at få skabt flere 
pladser til kajakker. 
ÅKS ønske er plads til 82 kajakker i alt 62 k1, 14 k2, 2 k4. 
Lige nu er der 54 kajakker i alt, heraf 1 k2 og 2 k4. 
 
Ulla spurgte i øvrigt til, om vi gerne ville have spejle i motionsrummet foran ergometrene - 
det var der stemning for. 

3. Bordet rundt - nyt siden siden sidst? 
● Trine: Arbejder på at blive en mere til ÅKS arbejdet. 
● Carsten: Stævne under opsejling den 18. august fra Kraftcenter. 60 - 80 mennesker. 

Erik havde spurgt til om ÅKS kunne have lyst til at give en hånd med. Det var der 
positive tilkendegivelser på, vi afventer mere konkret info fra Erik. 

● Claus: Vil også på at blive en mere til ÅKS arbejdet. 

4. Kajakhotel Åbrinken 
Carsten orienterede omkring Kajakhotel Åbrinken. 

● Stedet er klart! Der mangler kun stativer i containerne. 



● Aftalen med kommunen/Den Blå Rambla er at ÅKS må bruge kajakhotellet, men det 
er ikke formelt “vores”. 

● Der mangler en driftsordning. 
● Der er  blevet sat 40.000 ind på kontoen. 
● Det er en selvejende institution, vi skal have styr på i ÅKS regi. Primært for at kunne 

have en bankkonto. 
○ Vi skal have oprettet en selvejende institution. 
○ Der skal evt. være en kasserer, der kan stå for det - Carsten vil gerne være 

kasserer. 
○ Forslag om at skifte nøgle hvert år. 
○ Brugerne skal selv forsikre deres kajakker! 
○ Carsten spørger Morten Eld ift. At hjælpe med stativerne. 
○ Max spørger til udluftning? Carsten undersøger dette. 
○ Åbrinken skal tages op til på repræsentatskabsmøde - Carsten laver et oplæg 

5. Optagelse af GoPaddle og Solbjerg i ÅKS 
For at melde sig ind i ÅKS, skal der ligges et beløb på 5.000. 
Det blev understreget blandt deltagerne, at ÅKS som udgangspunkt koncentrerer sig om 
Rostadion, og de stævner der holdes i ÅKS regi (Havneræs, ÅKS mesterskaberne i kort- og 
langbane). Herudover har ÅKS arrangeret sig i Kajakhotellet ved Sigøjnerpladsen, men der 
er fra ÅKS side ikke ambitioner om at engagere sig i yderligere aktiviteter. 
 
GoPaddle havde søgt optagelde i ÅKS. GoPaddle er velkomne i ÅKS, og skal blot indbetale 
de 5.000. Der blev spurgt til hvorvidt de er medlem af DKF. 
 
Solbjerg (Rikke Lambæk) har tidligere vist interesse for optagelse i ÅKS, men vi har ikke 
hørt mere fra dem. Vi afventer et udspil fra Solbjerg. Solbjerg er medlem af DKF. 

6. Havneræs 
Havneræs er søndag den den 2. April. 
Vi skal have reserveret Rostadion - det står Carsten for. 
Max sørger for at få www.havneraes.dk opdateret. 
Vi skal have en skraldespand/anden stor beholder til numre - måske vi kan bruge en af dem 
vi plejer at bruge til at rense bøjer i. 
Foto. Torsten og Kira spørger et par stykker i AKKK 
Vi fik udfyldt aktivitetslisten. 

7. Ungdomsarbejdet i 2017 
Ungdomsarbejdet fortsætter ufortrødent i ÅKS, der er snak om at blive tilknyttet Talentcenter 
Trekanten. Det er primært Klaus Thomsen, Thomas Vosegaard og Erik Madsen, der er 
kræfterne bag. 

http://www.havneraes.dk/


8. Overbæring ved DOKK1 
Torsten spurgte ind til om ÅKS skulle tage en aktiv rolle i at sikre sig der sker noget her. 
Torsten tager fat i Anne Mette, Skjold, som før har gjort opmærksom på problematikken. 

9. Hjemmesiden 
Formandsskabet spurgte ind til om der var nyt omkring ÅKS’ hjemmeside. Umiddelbart intet 
nyt. 

10. ÅM 2017 - fastsættelse af datoer 
For tidligt at fastsætte - vi mangler terminsliste fra DKF. Hensigtserklæring midt/sidst i 
september ved MKC. 

11. Bådnumre 
Torsten havde ikke noget nyt, men vil følge op på det inden næste møde. Vil prøve at skaffe 
en prøve. 

12. Evt. 
Torsten spurgte ind til hvordan det forholdte sig med Møgelø turen, hvem er velkommen osv. 
Alle ÅKS klubber er velkomne, tag fat i Anne Mette, Skjold for mere info 
 
Netværk i dommertårnet fungerer ikke. Torsten følger op på denne. 
 
Ulla: Spejle i ergometerrum - vil vi gerne have spejle? Konklusion: Ja! 
 
Motorbåde: Elendige at lave kajakredninger i. En gummibåd ville være at foretrække. 
Torsten nævner at Uno måske har en der kan lånes, Torsten følger op på det i 
Brugerudvalget. 
 
Computeren: Det blev besluttet ikke at benytte sig af Pers tilbud om at få fixet computeren, vi 
mente det var for meget at smide efter en gammel computer. Torsten har en gammel en han 
kan smide ned på Rostadion. Der var stor ros til Per for at rykke på det, men samtidig er det 
vigtigt at evt. Disponeringer først godkendes af brugerudvalget. 
 
Trine: Er der nyt omkring sø regulativ. Nej. Det er kommunalt, det tager LANG tid. 
 
Næste møde: Torsdag 16/3 kl. 19.  


