
ÅKS møde 9. november 2016, referat 

Tilstede: Carsten Buus (Viking), Esben Kjeldsen (MKC), Anne Mette Nielsen (Skjold), 
Trine Færch (Skjold), Ejlev Kuur (Viking), Erik Madsen (Viking), Claus Iversen 
(Egå Rosport), Max Jacobsen (MKC), Per Krogh (MKC), Kira Gysel (AKKK), 
Torsten Aaboe Andersen (AKKK) 

 

Afbud: Ingen 

1. Ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Carsten 
Referent: Torsten 

2. Præsentation 
De tilstedeværende præsenterede sig selv, ny er Kira, som sammen med Torsten vil stå for 
formandskabet af ÅKS i 2017. 

3. Gennemgang af årsberetningen 
Carsten gennemgik årsberetningen 
 
Ungdomsarbejdet i ÅKS ved gennemgang af Erik 

- Ungdomsarbejdet fortsætter og bliver konsolideret i 2017 
- Der diskuteres et samarbejde med Vejle/Kolding, måske som et Kraftcenter 

Trekanten-Aarhus. Det tænkes som en overbygning af det arbejde der foregår i 
Overbygning 

- Der er lige nu fast ungdomstræning i ÅKS mandag og torsdag kl. 17:00. Der er 
træning på vand om søndagen. 

- Alle unge i ÅKS klubberne er velkomne, hvis de kan sidde i en kapkajak 
 
ÅKS saldo er ved overdragelsen til AKKK 26.600, der blev i 2016 brugt 1.885 for 
ergometertilbehør, samt 7.500 for en brugt Zedtech Carrera. 
 
ÅKS råder over to ergometre og fem kajakker. 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke ankommet nogle forslag. 

5. Næste år i ÅKS 
Stævner: Mesterskaber + havneræs. Havneræs bliver søndag den 2. april. 
PaddleBaddle. Annemmette vil gerne være stævneleder 



6. Regnskabet 
Årets regnskab blev gennemgået. 

7. Overdragelse af formandsskabet 
Formandskabet for ÅKS blev overdraget til AKKK 
Der var stor ros til Ejvind for teten med formandsskabet det forgangne år, og glæde over at 
AKKK nu er modne til at tage formandsskabet for det kommende år. 

8. Evt. 
Hjemmesiden: Carsten og Erik får den op og køre, og overdrager den herefter til det nye 
formandsskab. 
 
Hvordan får vi flere med til mesterskaberne? 

- Gennem instruktørerne? 
- Bedre reklame. Slå på de fede ting ved ÅM. F.eks. Klub mod klub 
- God aktivitet at starte op med efter sommerferie 
- Stille krav til medlemmer om at deltage i ÅKS arrangementer? 

- Evt. op til klubberne, hvad de vil 
- Lave en ÅKS/ÅM Facebook side 
- Online tilmelding 
- Evt. rundvisning før stævnet 
- Lave en samlet tur for alle C-roere før stævnerne 
- Der manglede noget info om løbet 

 
 Vi vil gerne have online tilmeldning til kommende arrangementer. 
  
PaddleBaddle blev diskuteret, og der var opbakning til at ÅKS også i 2017 skal være 
arrangør. 
 
Erik spurgte hvad vi gør med ÅKS’ ungdomsarbejde og økonomien? 

- Forslag om at det foregår udenfor ÅKS 
- F.eks. hver klub der er med giver et beløb på 1000 per år 

- Snak om hvorvidt forældrene er med på vandet 
- Erik vil prøve at lave et oplæg til en ad hoc gruppe 

  
Torsten havde indhentet tilbud på nye bådnumre 

- Ca. 2600 - for 100 nye numre. Evt. kortbanenumre. Få en prøve. samt en endelig 
pris 

- Ca. 1300 - hvis det kun er klistermærker 
  
Ejvind efterlyser et kamera ifm. målfoto og registrering af brugere ved målstregen 

- Vi prøver med et GoPro ift. Esbens anbefaling 
  



Dommertårnet 
- Hvad skal der ske med det der afskærmning? 
- Netværk i dommertånet? Ingen fast forbindelse? 
- Torsten vil tage punkterne med til brugerudvalget 

  
Off topic 

- Hvordan går det med optag? 
- Lidt stagnerende, men generelt rimeligt stabilt. Dog ingen ventelister 

  
Status på ny klub ved åen ved Esben 

- Ved at lave lejekontakt ved Eskelundsvej 
- Søgt optagelse i DKF 
- Ca. 5 aktive 
- Laver prospekt 
- Arbejder på at se hvad det kan blive til 

 
Erik fra Viking: 

- Ønsker en EPP3 eksamen næste år i Aarhus. 
 


