
ÅKS møde 21. september 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), 
Kira Gysel (AKKK), Anne Mette Nielsen (Skjold) 

Afbud: Rikke Lambæk (Solbjerg), Claus Pape (GoPaddle) 

1. Ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Torsten 
Referent: Torsten 

2. Bordet rundt 
MKC: Har nogle brugte veste i overskud. Der var stemning for at skifte nogle af de mest 
slidte ud på Rostadion, men at antallet af veste på Rostadion var meget passende. 
Ligeledes blev det foreslået at der ligges nogle på Kajakhotellet, men her afventes der 
udluftning først. 

3. Status ovenpå ÅKS kortbane og marathon 

Kortbane 
Det var et rigtig godt kortbane mesterskab med ca. 70 deltagere. Alle hyggede sig. Dog var 
der igen for få nye - vi skal være bedre næste år til at engagere de nye. Der var et overskud 
på ca. 4.300 kr. 
MKC vandt Mavisk pokalen og for første gang i historien løb AKKK med Den Gyldne Finne. 

Marathon 
● Udfordrende pga. vinden, men fed dag  
● Godt med den kortere løbsomgang, så der hele tiden skete noget 
● Heldig med færgebølgerne 
● Ca. 40 deltagere. 
● 700 kr. i overskud 
● Mange der ændrede for 15 til 5 km. Udfordrende med så mange ændringer. 
● Måske en idé med en 5 km. distance for de nye - for at få flere med. 

 
Ift. medaljer har vi 8 guld, 6 sølv samt 12 bronze tilbage. Samt 5 bånd. 

4. Snak omkring det kommende års formandsskab 
Det kommende år vil det være MKC der har formandsskabet. 



5. Planlægning af det årlige repræsentantskabsmøde 
● Nuværende formand: 

○ Skrive beretning 
○ Indkalde til mødet fire uger før 
○ Sørge for traktement. 

● Datoen bliver 9. november kl. 19:00. 
● Kajakhotellet - beretning og valg til bestyrelsen. 
● Carsten reserverer Rostadion. 
● Dele kajakker i Kajakhotellet. Det er vores oplæg. 

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

○ Rimelig styr på det. Stadig ledige pladser. 
○ Vi tog en rundtur for at inspicere forholdene. 

● Kajakhotel Åbrinken 
○ Viking og Skjold har begge lagt to kajakker i hotellet. 
○ AKKK ligger to kajakker og to pagajer derned. 
○ Er der udluftning? Carsten kigger på det. 
○ Nøgleboks med kode er sat op. 
○ Snak omkring brug af hinandens udstyr - vi tager det op til 

repræsentantskabsmødet. 
○ Vi er at få oprettet konto - så Rigmor bliver bedt om at overføre når konto er 

oprettet. Der er 38.000 som skal overføres, der vedrører Kajakhotellet. 
● Hjemmesiden 

○ Kan vi blive hurtigere til at opdatere hjemmesiden med resultater? 
○ Henvise til ÅKS’ Facebookside. 

● Bådnumre 
○ Der er tre af de nye bådnumre, der er knækket. Vi ser tiden an . . . 

● Dato for næste ÅKS møde bliver 8. februar kl. 19:00. 
● Evt. 

○ Terminsliste er ankommet. 
■ Havneræs i Aarhus bliver den 8. April 

○ Pæl i søen - er den der stadig? 
■ Måske, men ingen kan finde den. 

○ Torsten og Claus kiggede på skabe og blev enige om at Torsten tager kontakt 
til Per Krogh for at høre til skab med ergometerudstyr. 

 
 
 


