
 
 

Bestyrelsesmøde mandag den 3. september  

2018 
 

Sted og starttidspunkt: I klubhuset – start kl. 18.00  

Deltagere: Lars Nørkjær, Sila Thiel, Steffen Froulund, Anders Jørgensen 

Afbud:  Christian Jørgensen, Niels Boe Andersen 

Dagsorden/referat 

1. Status på bestyrelsen 

a. Christian ønsker ikke at fortsætte bestyrelsesarbejdet fra næste sæson. Alle øvrige ønsker at 

fortsætte arbejdet i bestyrelsen.  Vi vil i nærmeste fremtid holde "lange" møder i 

bestyrelsen, som skal skabe en fælles forståelse af "Sådan gør vi i AAVK". 

b. Steffen Froulund har siden vores andet bestyrelsesmøde i indeværende sæson deltaget på 

næsten alle møder. Steffen blev i relation til ovenstående spurgt af Lars Nørkjær om han 

ønskede at gå fuldgyldigt ind i bestyrelsen?  Steffen vil gerne indgå som fuldgyldigt medlem 

i bestyrelsen.  

 

2. Udstedelse af turkort + trickturkort 

a. Der er enighed i bestyrelsen om, at alle bådfører skal kunne udstede turkort. Det er langt fra 

altid at en fra bestyrelsen er tilstede i klubben når et medlem ønsker at købe et turkort. Lars 

skriver ud til alle bådfører om dette. 

b. På et tidligere bestyrelsesmøde drøftede vi indførelses af et turkort kun møntet på trick. Der 

var enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt at tage 6 kr for et minut når det løbes trick. 

Derfor indføres der et nyt turkort pålydende 100 minutter til en pris af 450 kr. Kortet skal 

være hvidt - og det må kun bruges af seniorløbere til trickløb. Juniorløbere benytter altså 

stadig et og kun et turkort til alt deres vandskiløb bag båden. 

3. Alle bør bidrage til sejlads af og afvikling af erhvervsmæssige arrangementer (fremført af Sila) 

a. Der var ikke tilslutning til dette. Generelt er der bekymring for, at flere medlemmer ikke 

ønsker lige præcis denne opgave. Lars har blandt andet kontaktet erfarne bådfører – og 

spurgt direkte om de kunne tænke sig at blive godkendt til erhvervsmæssig sejlads. Ingen af 

de adspurgt ønskede dette!!  

4. Baneanlæg 

a. Der vil henover vinteren blive lavet et nyt baneanlæg. Både til vestbane og østbane.  

5. Tilskud fra Sifa 

a. Klubben søgte om tilskud til medlemmernes deltagelse ved de danske mesterskaber. Vi har 

modtaget 1750 kr. fra TVBINGO puljen. Beløbet deles blandt de aktive deltagende 

medlemmer i forhold til deres startgegyr. 

6. Årshul 



 
 

a. Punktet udskydes 

7. Søgning af midler ... fonde 

a. Punktet udskydes 

8. Evt. 

 

Referent  

Lars 
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