Referat 6 Bestyrelsesmøde i ASK d. 29.01.2022 kl. 10.00 – 12.00 i klubhuset.
Deltagere: Ib Tranberg, Kenneth Meier-Andersen, Hans Sommerlund, Ib Holst-Langberg, Povl
Friis, Rene Jacobsen.
Gæster: Jens Erik Hansen, Joachim Berg, Lars Thomsen
Af bud: Rene Vester
1. Godkendelse af referat.
Ref eratet godkendt
2. Den videre proces i forhold til at skabe fremdrift på vejen til nye faciliteter.
Bestyrelsen har f ortsat et ønske om at samle hele klubben på en f ælles lokation, så vi
styrker oplevelsen og ef f ekten af at være en f ælles klub.
Vi laver som af talt et lille tilbageløb i f orhold til klubhus ved at Jens taler med nøglepersoner
i de f orskellige af delinger. Nøglepersonerne undersøger holdningerne i deres bagland og
vender tilbage til Jens.

Afklaring af klubbens faciliteter skal være input til visionsprocessen.
3. Organisering af processen, der skabe klarhed over ASK behov og indflydelse på
den kommende Helhedsplan.
Der skal arbejdes videre i 3 spor: Politisk – Faciliteter – Vision.
En koordineringsgruppe bestående af Povl Friis, Hans Sommerlund, Ib Tranberg udarbejder
hurtigt en køreplan f or den videre proces.
Som f orberedelse til den kommunale visionsproces udarbejder ASK visionsf orslag f or eget
område. For at f å det til at indgå i en f ælles vision f or østsiden af havnen, skal det
af stemmes med Bugten, AMK, Sejlsportscentret.
Dette kan så indgå i den Helhedsplan, som HAL bliver talerør f or i f orhold til den kommunale
projektgruppe.
Jens Hansen og Ib T. varetager kontakterne til det politiske system, da de i f orvejen har
gode relationer til bl.a. Sport og Fritid. Der er kommet nye politikere i byrådet, så der skal
arbejdes på at f å skabt et nyt netværk.
4. Generelt.
Vi kommer ind i en periode, hvor vi skal passe på med ikke at komme med f orskellige
meldinger, der kan skabe f orvirring i omverdenen.
Formanden udtaler sig of f icielt på klubbens vegne.

Evt.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 10. f ebruar kl. 19.30 på TEAMS. Kenneth indkalder.

