
ÅKS møde 16. marts 2017 kl. 19:00, referat 

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

Afbud: Ingen 

1. Ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Torsten 
Referent: Torsten 

2. Velkommen til GoPaddle 
Der blev budt velkommen til GoPaddle, og Claus fortalte lidt om klubben: 
GoPaddle startede som en udspringer af AKKK. De har fået bygget et hus nede på 
lystbådehavnen. 
Arbejder pt. på aktiviteter på Aarhus Å, og de har bl.a. stået for kanoudlejning for Den Blå 
Rambla. Aftalen med Den Blå Rambla løber indtil 2020. 
De er med i DKF samt Dansk Surf og Rafting Forbund, da de også kigger lidt på SUP. 
Der er 11 medlemmer i foreningen. 
Der fokuseres på alt andet end havkajak. Altså tur og kap samt kano. 

3. Bordet rundt - nyt siden siden sidst? 
Viking (Ejlev): Har optaget 28 nye, dvs. alle pladser besat, hvilket er positivt. Lidt 
ungdomsroning. Skiftet lidt ud i materialet. 
AKKK (Kira og Torsten): Ikke så meget nyt, det går godt, nemt at få nye medlemmer, regner 
med igen i år at få omkring 100 nye medlemmer. Ombygning af Søsporten fylder meget. Ca. 
300 medlemmer. 
Skjold (Trine): Skjold har skiftet nogle både ud. De har et velfungerende B&U arbejde. 
Egå (Claus I): Stille og roligt, 24 nye ind. Heraf 6 hav. Hav begynder at fylde lidt. Overvejer 
at starte ungdom, men ingen konkrete planer. De er en 230 - 240 stykker, heraf ca 60% 
kajakroere. 
MKC (Max): Ingen ungdom pt. Jette Bak ny formand. 
Max kunne fortælle lidt om den nye klub Aarhus Aa: 

● Pt. 18 medlemmer 
● Primært fokus på kap og træning 
● Medlem af DKF 

4. Optagelse af Solbjerg i ÅKS 
Solbjerg Søsport havde søgt optagelse i ÅKS. Der var bred enighed om at de er meget 
velkomne, men at de får et tilbud om at kigge forbi til næste ÅKS møde inden en evt. 



Indkaldelse - Torsten tager kontakt til Solbjerg Søsport. De kan optages på samme vilkår 
som GoPaddle, altså ved indbetaling af 5.000. 

5. Havneræs 
De forskellige punkter til Havneræs blev gennemgået: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1A7DYhgBU4Cjy2yn5kOn3VRek-zy2y8xGWF-C
iNwf8/edit?usp=sharing 
Torsten sørger for at lave et opslag på Havneræs’ Facebook side for at gøre lidt reklame for 
eventet. Kira checker op på service, og medbringer evt. ekstra fra AKKK. 
De forskellige ÅKS repræsentanter opfordres til at lave reklame hjemme i klubberne. 
Torsten havde undersøgt om Uno har en Gummibåd der evt. kunne lånes. Det har de ikke. 
Holdningen fra brugerudvalget er at der ikke arbejdes videre med en gummibåd, da denne 
laver for store bølger. Jugernauts gummibåd har før været lånt til arrangementer på søen. 

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

○ Ejlev og Max havde fået lavet et fint stativ til de 8 nye pladser. De 8 nye 
pladser er privatpladser og besættes i første omgang primært af 
ungdomsroere. Theodor, Jari og Timo har allerede fået en plads. 

○ Det blev besluttet at yderste række i højre side ved de private kajakker 
inddrages til ÅKS kajakker. Dvs. 5 nye ÅKS pladser. 

○ Der er enkelte kajakker der er rykket fra Brabrand til den nye Aarhus Å klub, 
så der er pt. ledige pladser på Rostadion. 

○ Det er Carsten der står for at administrere pladserne. Både på Rostadion og 
på Kajakhotel Åbrinken. 

○ Med de 8 nye pladser, er der samlet set 58 pladser til kajakker på Rostadion. 
○ Der er en K2 ungdomsbåd på vej, som der er lånt af Silkeborg Kajakklub. 

● Kajakhotel Åbrinken - orientering ved Carsten 
○ Der har været usikkerhed om det var 40.000 eller 50.000 der var blevet 

overført til ÅKS’ konto. Det er 50.000. Udgifter har været 6.000 til nøgler og 
2.000 for at lave kajakstativerne i containerne. 

○ Carsten havde rundsendt vedtægterne, som blev diskuteret. Der var enkelte 
rettelser, f.eks. at økonomien omkring Åbrinken og ÅKS’ øvrige aktiviteter 
skulle splittes op på separate konti. At ÅKS’ formandsskab skal have en plads 
i bestyrelsen. At alle medlemmer i ÅKS’ klubber kan være i bestyrelsen. 

○ Carsten og Torsten står for indkaldelse til Ekstraordinær 
Repræsentantskabsmøde. Det bliver den 25. april kl. 19. 

○ De tilrettede vedtægter sendes rundt med indkaldelsen. 
○ Vigtigt at klubberne også får det nye sted meldt som forsikringssted, så 

kajakker der er opbevaret her også dækkes. 
○ Som udgangspunkt har hver klub to pladser. Lige nu mangler der kun 

gulvtæppe, og så er der klar til kajakker. 
● Hjemmesiden 

○ Intet nyt. Logins til hjemmesiden overdrages til det nye formandsskab. 
● Computeren 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1A7DYhgBU4Cjy2yn5kOn3VRek-zy2y8xGWF-CiNwf8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1A7DYhgBU4Cjy2yn5kOn3VRek-zy2y8xGWF-CiNwf8/edit?usp=sharing


○ Den nye computer er klar, men mangler at få kilometerpc programmet flyttet 
og køreklart. Torsten håber på en snarlig løsning. Det blev anbefalet at tage 
fat i Michael Nielsen fra MKC omkring kilometerpc. 

● Bårnumre 
○ Torsten prøver at få lavet et eksemplar og få det med til Havneræs. Herefter 

sættes det i gang, hvis kvaliteten er fornuftig. 
○ Der arbejdes med en serie på 150 numre. 

● Nye (brugte) K2’ere 
○ De to K2 Tirana er blevet bevilliget til ÅKS fra MKC. Vi siger mange tak! Der 

skal laves nye sæder/fodspark til de to kajakker, Max kigger på dette, og det 
forventes at beløbe sig til 1.000 - 1.500 kr. per båd. 

7. Evt. 
● Viking får et par Coast Linere i overskud, og der var stemning for at de er velkomne 

på Rostadion, så brugere der foretrækker en mere stabil båd også kan benytte 
Rostadion. 

● ÅKS' medvirken i udvalg omkring vandmiljøet i sø, å og havn (Pape) 
○ GoPaddle er med i en undersøgelse af vandmiljøet. Claus P følger op på 

denne og holder ÅKS orienteret. 
○ Overbæring ved DOKK1 (Pape) 

■ Claus snakkede med Bent Hvid sidste uge. Det mangler bare at blive 
monteret. Overbæringen ligger hos Center for Byens Anvendelse. 
Claus mente at det ville være fedt hvis vi (ÅKS) blev inddraget. 
Torsten vil prøve at henvende sig på ÅKS’ vegne for at få indblik i 
hvad planerne er. 

○ Passage v/ Vester Allé hhv. TDC-broen (Pape) 
■ Igen Bent Hvid man skal have fat i. 
■ Dejlig hvis vi var inddraget. Rambøll har lavet to forslag. Mangler en 

fundraiser, Salling eller RealDania. 
■ Claus udtrykte bekymring for at der ikke kommer til at ske noget af sig 

selv. 
■ Gode argumenter for passagen er f.eks. Kanoudlejningen 
■ Claus og Torsten arbejder videre med. 

● Datoer for ÅKS marathon og kortbane bliver fastsat på næste møde. 
● Næste møde: 11. maj kl. 19 


