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Referat fra årsmøde 2008, afholdt 09. april 2008. 
 
Deltagere: 
Gunilla Wernstedt  GW 
Lars Wernstedt  LW 
Rune Ulrick Madsen  RUM 
Mariann Roland  MR 
Thomas Lind   TL 
Anne Bøgh Andersen (referent) ABA 

 
Dagsorden: 
Pkt. 3 

- Formandens beretning var ganske kort, da der ikke har været mange aktiviteter i 
foreningen i det forløbne år. 

 
Pkt. 4 

- TL gennemgik regnskabet for 2007 og kunne oplyse at ca. halvdelen af medlemmerne ikke 
havde indbetalt kontingent for 2007. I lyset af foreningens forholdsvis store likviditet 
besluttedes det, at der opkræves kontingent for 2008, og at de medlemmer, der har 
indbetalt for 2007 vil ikke blive opkrævet for 2008. Kontingentet for 2008 fastholdes på 
kr.150,-. 

- Der er stadig nogle medlemmer, der har tilgodehavender fra fordelingen af foreningens 
overskydende midler, der blev foretaget for et par år siden. Disse medlemmer er blevet 
rykket for bankkontooplysninger adskillige gange af TL. Nogle af disse medlemmer er 
endog fraflyttet Torpedohallen. Da de aldrig har reageret blev det besluttet at inddrage 
deres tilgodehavender.  

- Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 5 

- Der er indgået en aftale mellem kajakforeningen og ejerforeningens bestyrelse om leje af 
rummet på P-dækket under trappen ved siden af viceværtens depot, til kr.500,- pr. år. Der 
er monteret en dør til rummet ved ejerforeningens foranstaltning og rummet er blevet 
ryddet. ABA har bestilt en hængelås til døren, svarende til hængelåsene til kajakkernes 
wires. Dvs at samme nøgle vil passe til alle låsene. 

- Det blev besluttet at rummet indrettes med kroge til redningsveste og opbevaringsplads til 
pagajer – både de fælles og de private. RUM tager sig af indretningen. (Initialerne passer jo 
også til opgaven!-Red.)  

 
Pkt. 6 

- Det godkendtes at bruge midler til indretning af fællesrummet på P-dækket. 

- Kontingent for 2008 blev fastsat til kr.150,-. 
 
Pkt. 7 

- Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
o Formand – Anne Bøgh Andersen 
o Næstformand – Peter Qvist-Sørensen 
o Kasserer – Thomas Lind 

 
Pkt. 8 

- Det blev vedtaget at forårsrengøring af kajakker, samt opsætning af kroge, osv., samt 
rengøring af fællesrum finder sted søndag d. 18. maj 2008 kl. 14:00. Der udsendes 
reminder når tiden nærmer sig. 


