
 
 

   
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2018 
 

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

Deltagere: Lars Nørkjær, Christian Jørgensen, Niels Boe Andersen, Sila Thiel, Anders Jørgensen 

Afbud:  Anders Jørgensen  

Dagsorden / referat 

 

 

1. Velkommen i bestyrelsen 
Velkommen til Sila og Steffen. Sila skal have nøgle til depot + adgang til teammappen i dropbox +  

a. Sila fik udleveret nøgle og er kommet på dropbox. 
2. Helt overordnet fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen 

Da to medlemmer trådte ud af bestyrelsen (vi er nu fem og ikke syv i bestyrelsen) skal vi have en 
snak om de overordnede ansvarsområder. Vi tager ud 

a.  Vi talte kort om ansvar for booking af arrangementer og sejlads af samme. Karsten 

Horn vil gerne sejle de dage han kan. Sila er ligeledes godkendt til sejlads(mangler lige 

blå bog). Christian har lavet et online booking-system. Christian booker et møde med 

Sila og Karsten. NBA forventer ligeledes at kunne sejle arrangementer. 

b. Ansvarsområder blev fordelt.  

3. Kommende møder 
Det har vist sig som en udfordring, at finde et tidspunkt til dette vores første møde. Kan vi lave en 
retningslinje for datoer for kommende bestyrelsesmøder?  

a. Følgende blev vedtaget omkring møder i bestyrelsen: 
i. Vi mødes den første mandag i måneden i tidsrummet fra 18.00-21.00 
ii. Kan kun 3 mødes den pågældende dag – så skal de øvrige kontaktes over Skype 

eller telefon. 
iii.  

4. Årshjul 
For at vi som samlet bestyrelse kan få et overblik over årets gang – så laver vi et årshjul. Dette 

årshjul er ligeledes praktisk for alle medlemmer i klubben. Vi tager udgangspunkt i det årshjul som 

blev lavet sidste år. 

Vi er blevet kontaktet af Stinne med hensyn til træningslejre. Første gang i Kr. himmelfarts ferien. 

Vi vil gerne have træningslejr i Kristi himmelfart. Vi vil gerne have træningslejr den første weekend i 

juli.. 

 



 
 

   
 

Måned 

Januar 

Februar 

Generalforsamling  

Marts 

Fornyelse af sponsorkontrakter 

Arbejdsdage 

Klargøring af båd: (NBA finder dato) 

April 

Isætning af båd 

Standerhejsning. Fredag den 27. april, kl. 14.00 + 

fest om aftenen. 

Vedligehold af anlæg 

Maj 

Opstart af juniortræning: 2. maj 

Bådvagtsskema, tirsdag og torsdag 

Uddannelse af nye bådfører 

Breddetræningslejr: 10. – 13. maj 

 

Juni 

Aalborg Regatta 14. - 17. juni (klubben vil være 

tilstede – og evt. lave show + sælge ture) 

Juli 

3 dages træningslejr: 29. juni-1. juli 

Facebook konkurrence – vind en vandskitur 



 
 

   
 

August 

Slalom Cup Aalborg, 18. 0g 19.  august 

Klubdag-klubkonkurrence, sidste weekend i august 

September 

Oktober 

Båd op uge 42 

November 

December 

Glögg og æbleskiver, 2. søndag i december 

 

 

 

 

5. Standerhejsning 
Vi skal have fundet en dato – skal der ske noget andet end det sædvanlige?  

a. 27. april 

6. Rep. Møde i Kerteminde. 
Sila, Christian og Lars deltager. Mødet holdes søndag den 11. marts i Kerteminde 

a.  
7. Opsamling fra sidste møde i 2017 

På sidste bestyrelsesmøde lavede vi en brainstorm over udvalgte overskrifter (Lars medbringer alle 

noter). Ud fra disse overskrifter laver vi indsatser – både her og nu … og på ”den lange bane”. 

Opgaverne tænker jeg kan fordeles imellem os.... og så samler vi op på kommende møder. 

Overskrifterne var: 

Matheus træningslejr, Ungdomstræningslejre under forbundet, Junior Fun Tour, Åbent hus, 

træningslejr A-landshold, Arrangementer, Gaveregler, Regler for nøgle til klub. 

8. Evt… 

a. Ophalerrampe 

b. Slalom Cup 

9. Punkter til næste møde 

a. Standerhejsning 



 
 

   
 

b. Den første planlægning af klubkonkurrence + efterfølgende fest. 

c. Retningslinjer for lån af klub (træningslejre med mere) 

 

 

Næste møde 2. april klokken 18.00 i klubhuset 
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