
 
 

Bestyrelsesmøde mandag den 2. juli 2018 
 

Sted og starttidspunkt: I klubhuset – start kl. 18.00 – NBA sørger for mad. 

Deltagere: Lars Nørkjær, Niels Boe Andersen, Sila Thiel, Steffen Froulund 

Afbud:  Chrisian og Anders 

Dagsorden/referat 

1. Slalombanen 

a.  Nyetablering og konstuktion er ikke påbegyndt endnu. 

2. Aalborg Regatta 

a. I relation til vandskishow i Aalborg havn – så er vi klar igen til næste år… og håber alle 

tilladelser er klar. 

3. Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder 

a. Fremadrettet kan klubbens medlemmer orienterer sig gennem referater fra bestyrelsen og 

hvis vi mener, at beslutninger skal ud til alle medlemmer – så sendes nyheden ud gennem 

Conventus og som opslag på AAVKs facebook side. -… referatlink oprettes på hjemmesiden. 

4. Aflønning / minut-betaling for sejlads af polterabends og arrangementer 

a. Følgende skrives ud til medlemmerne: 

Kære medlemmer. I relation til bestyrelsens tidligere udmelding om ”betaling/minutter” for 

sejlads af polterabends – så har vi i bestyrelsen fået en hel del respons på netop denne 

aflønning for sejlads af polterabends. Vi har drøftet responsen fra jer medlemmer – og vi 

trækker derfor beslutningen tilbage med tilbagevirkende kraft.  

5. Uddannelse af nye bådfører: 

a. NBA er påbegyndt uddannelse af nye bådfører 

b. Der laves en tjekliste for sejlads og brug af vores båd - .. Der oprettes et fælles dokument, 

hvor vi fælles tilbyder tanker og ideer til denne tjekliste. 

c. Der laves et fælles bådførerkursus for vores bådfører .. NBA finder dato(er) 

6. Erhvervsmæssig sejlads 

a. I relation til uddannelse af nye polterabends-bådfører. Lars har kontaktet 3 erfarne 

medlemmer – med henblik på uddannelse til erhvervsmæssig sejlads … ingen ønsker dog at 

påbegynde denne uddannelse! 

7. Nyt afregningssystem for betaling af benzin / ture. 

a. Vi ønsker at undersøge muligheden for et afregningssystem for betaling af benzin-forbrug … 

som erstatning for nuværende minut-klippe-kort system. Lars Nørkjær undersøger dette. 

8. Evt. junior NM i AAVK ?? 

a. Charlotte Lauersen har spurgt om AAVK vil  være interesseret i afholdelse af junior Nordiske 

Mesterskaber. Vi går i tænkeboks. 

9. Punkter til kommende møder 



 
 

a. Arrangementer til næste år … Udvikling af vores årshjul. 

b. Lars kontakter Als Odde Vandski Klub for deres søgning af midler til ny vandskibåd. 
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