
Århus Kajak Samvirke 
Beretning 2019-2020 ved Kajakklubben Skjold

Mødeaktivitet
Siden repræsentantskabsmødet i 2019 har der været afhold følgende møder i 2020:
Tirsdag den 9. januar
Mandag den 6. juli 
Tirsdag den 25. august (skype-møde om arrangementerne 5.-6. september) 
Torsdag den 17. september

Corona-restriktioner har medført ændringer og aflysninger af arrangementer for at undgå spredning af 
virus. Det har bl.a. betydet, at ÅM formatet blev ændret i et forsøg på at tiltrække deltagere og holde 
arrangementerne simple i afviklingen. Ideerne kan være input til den diskussion om at ændre ÅM, som har 
ulmet de seneste år for at få flere deltagere. 

Kajakhotel Åbrinken 
Se bilag

Bådpladser på Brabrand Rostadion
Erik Madsen (Viking) og Anne Mette Nielsen (Skjold) har på vegne af kajakklubberne deltaget i en 
arbejdsgruppe, der har arbejdet med fordeling af bådpladser på Rostadion efter det nye skur på vestsiden 
er færdigbygget. Arbejdsgruppen fremlagde arbejdet for Brugerudvalget i august 2020, og forslaget blev 
enstemmigt vedtaget. Der bliver ca. 20 ekstra kajakpladser, og der er i efteråret 2020 bygget stativ til 
kajakkerne. Som aftalt vil Erik og Anne Mette i den kommende vinter komme med et oplæg til ÅKS omkring 
opbygning af fremtidens ”bådpark” på Rostadion. 

Anskaffelser
Der har ikke været nogen anskaffelser i perioden. 

Regnskab
Se bilag. 
Indtægterne fremgik også af kontoudskriften på repræsentantskabsmødet i 2019. 

Arrangementer
Havneræs 5. april - aflyst som følge af corona-virus.
Fælles begynderdag på Brabrand 13. juni – aflyst som følge af corona-virus. 
ÅM kortbane og maraton blev ændret da sæsonen har været anderledes som følge af corona-virus. 

Lørdag 5. september - i stedet for kortbane blev afholdt en udflugt Skjold-Rostadion-Skjold – 
gennem byen og med kage og kaffe som afslutning. 
Søndag 6. september - short-track som et alternativ til maraton. Aflyst pga for få tilmeldte. 

Havneræs 2021 – er afsat i kalenderen. Sammen med de øvrigt løbsarrangører er der udsendt et forbehold 
for ændringer i afholdelsen af løbene i forhold til eventuelle forsamlingsbegrænsninger. 

Arrangementerne
Den fælles begynderdag på Rostadion er tænkt som en præsentation af Rostadion og det at deltage i 
stænver. Dagen har inspiration i PaddleBatteCup, hvor alle blandes på tværs af klub, alder og køn. I PBC er 
der fx 200m stafet, 200m K2 og et 2000m løb.  

Udflugten Skjold-Rostadion-Skjold (28 km) kan evt. være en årlig udflugt, hvor alle klubber har mulighed for 
at ro hele vejen gennem byen. 

Short-track er en løbsform, som blive afholdt i forbindelse med nogle maratonløb. Da det er kortere vil alle 
kunne få flere løb/heats og med overbæringer trænes alle i almindelige færdigheder. 



Hjemmesiden 
Er ikke opdateret, og mangler en ny ansvarlig. 

Overdragelse
Formandskabet takker for et godt samarbejde i 2019-2020. 
Kajakklubben Skjold fik overdraget formandskabet fra Egå Rosport. 
I rækken til formandskabet står ÅKKK før Skjold og Kajakklubben Viking efter. Det afgøres på 
repræsentantskabsmødet, hvilken klub der tager formandskabet i det kommende år. 

Anne Mette Nielsen, Kajakklubben Skjold 


