
ÅKS beretning for 2016-2017 
 
Ved Aarhus Kano- og Kajakklub (AKKK) 

Mødeaktivitet 
Der har været afholdt 6 ÅKS-møder i perioden: 

● 9. november 2016 
● 12. januar 2017 
● 16. marts 2017 
● 1. juni 2017 
● 10. august 2017 
● 21. september 2017 

Repræsentanter fra klubberne har modtaget referater fra alle møderne. 
Desuden har der været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i ÅKS den 25. april 
vedrørende Kajakhotellet Åbrinken. 

Nye klubber i ÅKS 
GoPaddle og Solbjerg Søsport blev i 2017 en del af ÅKS, således at ÅKS i dag består af 
hele syv klubber. 
Velkommen til GoPaddle og Solbjerg Søsport! 

Fælles ungdomstræning 
Ungdomsarbejdet ÅKS-klubberne imellem er fortsat en stor succes og er bl.a. et resultat af 
det store arbejde, som et hold ihærdige trænere og ikke mindst de unge selv lægger i det. 
Der er skabt fornemme resultater lige fra begyndere, der meget hurtigt har avanceret, og i 
toppen er der blevet vist fine resultater ved danske og nordiske mesterskaber. Det er vigtigt, 
at ungdomsgruppen har en størrelse der gør, at gruppen kommer til at fungere socialt og der 
er nogen man kan matche med i træningen. 

Kajakhotel Åbrinken 
Kajakhotellet er blevet etableret som en selvejende institution. Der er blevet udleveret nøgler 
til klubberne, og flere klubber har fået lagt kajakker i hotellet. 
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev der nedsat en bestyrelse, og det blev 
besluttet at Kajakhotel Åbrinken indtil videre skal have et særskilt regnskab. 
I 2018 vil der blive arbejdet videre med udlejning af privatpladserne i den anden container, 
ligesom der forhåbentlig kommer rigtig meget aktivitet på kajakhotellet. 
Der skal lyde en stor tak til Carsten Buus for den rigtig store indsats med at være primus 
motor på at få etableret kajakhotellet. 

Computer 
Computeren med roprotokollen gik kold i løbet af 2017, og er blevet erstattet af en ny. 



Bådpladser på Brabrand Rostadion 
Der blev i løbet af 2017 lavet plads til yderligere 10 kajakker på Rostadion. Dette 
sammenholdt med at flere kajakker er flyttet til den nye klub ved åen, så er der lige nu er 
ledige pladser til kajakker på Rostadion. 
Carsten Buus har taget opgaven med at organisere bådpladser, så listen er mere opdateret 
end den har været i lang tid. 

Anskaffelser 
ÅKS har i år anskaffet to K2 kajakker (Tirana), som MKC har sponsoreret - tak for det! 
Ligeledes skal der lyde en tak til Max, som har stået for at få begge K2’ere sat i stand. 
Bådbeholdningen i rent ÅKS regi består nu af 7 både. De to K2 Tirana, en TCR, en Carrera, 
to Plastex kajakker samt en Escape. 

Regnskab 
ÅKS har konto ved MKC og i ÅKS har Claus Iversen stået for bl.a. opkrævning af 
startgebyrer og et væld af småbetalinger for mad og drikke ved arrangementerne. 
Formandsskabet takker ham for det. Claus har samlet posteringerne i nogle overordnede 
poster, før der afstemmes med ÅKS-konto i MKC. Det gøres på den måde, for at belaste 
kassereren i MKC mindst muligt. 
Det endelig regnskab i form af et kontoudskrift fra ÅKS konto i MKC vil enten være 
tilgængeligt ved repræsentantskabsmødet, eller ved det det første ÅKS møde efter årsskiftet 
(regnskabet følger kalenderåret). 

Hjemmesiden 
ÅKS’ hjemmeside er i 2017 blevet vækket til live igen, og det kan vi takke Kira for! 
Den kan tilgås her: http://www.aarhuskajaksamvirke.dk/ 
Nu bliver udfordringen at huske at bruge den, og løbende få lagt relevant info op. 

Nummerskilte 
ÅKS fik i 2017 lavet nummerskilte til kajakker, så ÅKS i dag har egen nummerserie fra 1 til 
150. 

Arrangementer 
ÅKS afholdte sæsonens sidste Havneræs den 2. april. Der deltog 60 - 70 deltagere. 
Vejret var godt, og alt forløb som det skulle. Næste år skal vi gøre mere for at reklamere i 
egne klubber. Kira havde styr på forplejningen. 
Claus har opgjort overskuddet fra Havneræs til 4.225,20 kr. 
ÅKS vil på lignende måde afvikle Havneræs søndag den 8. april 2018. 
 
Ligesom tidligere år afholdte ÅKS også i 2017 ÅM kortbane og marathon. 
 

http://www.aarhuskajaksamvirke.dk/


Til kortbane var der ca. 70 deltagere, men igen lidt for få nye roere - 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 var udfordrende pga. vinden, men det var igen et rigtig godt arrangement med ca. 
40 deltagere. Der var et overskud på 700 kr. i overskud 

Overdragelse 
Formandsskabet takker af efter et forrygende år i ÅKS. 
Med tilgang af yderligere to klubber, en masse arrangementer, nye både, start op på 
Kajakhotellet og mange andre tiltag kan vi i ÅKS kun være tilfredse med året. 
Vi ser frem til at følge med i året der kommer og se jer alle på vandet. 
Vi håber at mange har lyst til tage del, og uddanne sig, som trænere og dommere, eller bare 
være med, med det man nu har lyst til og synes er sjovt. 
 
Formandskabet ved Aarhus Kano- og Kajakklub, 
Kira Gysel og Torsten Aaboe Andersen 
 


