
 

ÅKS beretning for 2018-2019 ved Egå Rosport  

Mødeaktivitet  

Der har været afholdt 6 ÅKS møder i perioden:  

21. februar 2019  

11. april 2019 

22. maj 2019 

27. juni 2019 

7. august 2019 

12. september 2019 

Repræsentanter fra klubberne har modtaget referater fra alle møderne. Henrik fra MKC har 
desværre meldt fra som ÅKS-repræsentant fra MKC, Jette Bach har overtaget. 

Vi har haft flere dialoger omkring ændring af ÅM Kortbane således, at det kan tiltrække flere 
deltager fremadrettet, nogle ideer er: droppe 500M løb, flere K2 løb og evt. K4 deltagelse, kan vi få 
flere nybegynder med vil det være godt og hvad kan vi gøre for at få havkajakker. Vi er alle enige 
om at dialogen bør forsætte i det kommende år.  

Vi har også brugt tid på at tale om Kajak tilbygningen på Brabrand og indretning af denne. Vi har 
besluttet at nedsætte et udvalg bestående Erik (tovholder), Torsten, Rolf, en fra Skjold og Claus I 
til at arbejde videre med indretningen af kajakrummet.  Hvis der ikke er flere penge i udvidelses-
budgettet har vi talt om at ÅKS kan hjælpe med at finansierer ”skelettet” til kajakkerne.  

 

Kajakhotel Åbrinken  

se bilag – Beretning kajakhotel 2019  

 

Bådpladser på Brabrand Rostadion  

Carsten Buus (og Henrik) er primus motor på bådpladser  

 

Anskaffelser  



ÅKS har i 2019 ikke gjort nyanskaffelser. 
ÅKS både: 2x K2 Tirana, 1 x TCR, 1 x Carrera, 2 x Plastex kajakker, 1x Escape.  

 

Regnskab  

ÅKS har konto ved MKC og i ÅKS har Claus Iversen stået for bl.a. opkrævning af startgebyrer og 
et væld af små betalinger for mad og drikke ved arrangementerne. 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.  

ÅKS 2019 regnskab er et kontoudskrift fra ÅKS konto i MKC se bilag – ÅKS konto 2019  

 

Arrangementer  

ÅKS afholdte sæsonens sidste Havneræs den 7. april, med 87 deltagere. Overskuddet fra 
Havneræs er opgjort til 6.034,15 kr. 
2020 Havneræs: søndag den 5. april  

ÅKS havde på opfordring fra DKF tilbudt at afholde DM Mastersprint på Brabrand søndag d. 23. 
juni. Arrangementet var planlagt, men desværre var der kun 25 tilmeldte og vi valgte i samarbejde 
med DKF at aflyse arrangementet. 

ÅKS har i 2019 afholdt ÅM kortbane og marathon. 
Til kortbane på Brabrand var der ca. 40 deltagere, med et overskud på 1.871,90 kr. Skjold vinder 
Mavisk pokal. Endnu et godt ÅM Kortbane, men der kunne sagtens have været mange flere 
deltager. 

ÅM Marathon blev afviklet ved Egå Rosport med kun 20 deltagere. Der var et overskud på 278 kr. 
Egå Rosport vinder Maraton fadet fro første gang.  

 

Overdragelse  

Formandsskabet takker for et godt samarbejde i 2018 - 2019  

Skjold overtager formandskabet i 2019 - 2020 

Claus Iversen, Egå Rosport 


