
Århus Kajak Samvirke Beretning 2020-2021 ved Kajakklubben Viking  

 

Mødeaktivitet  

Siden repræsentantskabsmødet i november 2020 har der været afholdt et møde på Brabrand Ro stadion 
Torsdag den 16. September 2021.  

Arrangementer  

Corona-restriktioner har medført aflysninger af alle stævner. Møgelø turen for alle Aarhus klubber i august 
2021 arrangeret af Skjold blev gennemført med succes 

Havneræs 2022 – er fastsat til søndag 3. april 2022. Der er endvidere fastsat foreløbige weekender til 
begynderarrangement på Brabrand og ÅM. 

Bådpladser på Brabrand Rostadion  

Erik Madsen (Viking) og Anne Mette Nielsen (Skjold) deltog på vegne af kajakklubberne i en arbejdsgruppe, 
der aftalte fordeling af bådpladser på Ro stadion efter etablering af tilbygning på vestsiden. Tilbygningen er 
taget i brug til kajakker, men der udestår fortsat arbejde med en endelig plan for placering af kajakker.  

Vikings reparationsudvalg kan fra sag til sag kontaktes om assistance i forbindelse med reparationer på 
andre klubbers både, da der periodisk er ledig kapacitet. 

Kilometer PC i bådrum inde i bygningen skal principielt bruges, men programmet er ikke kendt af alle og 
ikke den ideelle løsning. Alle ture skal også registreres i de enkelte klubbers Rokort enten med brug af 
Rokort app eller som efterregistrering. Det anbefales at klubberne så vidt muligt deler statistik om brugen 
af både på Brabrand og på Kajakhotellet. 

Anskaffelser  

Der har ikke været nogen anskaffelser i perioden.  

Regnskab  

Kassebeholdning udgør 58.353 kr. Se bilag med kontobevægelser. 
 

Uddannelse 

Der har med baggrund i Viking uddannelsesaftale med DKF været afholdt IPP3 færdighedskursus og I2 
instruktør kursus for Viking og AKKK med Torsten fra AKKK som instruktør. 

Kajakhotel Åbrinken  

Se selvstændig beretning. 



Hjemmesiden  

aarhuskajaksamvirke.dk er opdateret med årsberetninger og regnskab for ÅKS og Kajakhotellet frem til nu, 
resultater fra alle afholdte stævner, nye vedtægter for Kajakhotellet og forsiden opdateret med næste 
planlagte stævne som er Havneræs 2022. 

Overdragelse  

Kajakklubben Viking fik overdraget formandskabet fra Skjold. Viking tilbyder at have formandskabet 
yderligere et år grundet lav aktivitet i det forløbne år. 

Erik Madsen og Torben Bajlum, Kajakklubben Viking  

 


