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Referat fra årsmøde 2009, afholdt 25. marts 2009. 
 
Deltagere: 
Gunilla Wernstedt  GW 
Lars Wernstedt  LW 
Rune Ulrick Madsen  RUM 
Mariann Roland  MR 
Jon Trier Skakke  JTS 
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, bortset fra den fælles kajakrengøringsdag. 

 
Pkt. 4 

- Foreningens kasserer var ikke tilstede, men årsmødets deltagere godkendte enstemmigt 
regnskabet. 

 
Pkt. 5 

- RUM har sørget for installation af lys med sensor, samt et el-stik i foreningens rum på P-
dækket. 

- På næste kajakforårsrengøringsdag vil der også blive installeret inventar (kroge, o.l.) til 
opbevaring af pagajer og redningsveste under RUM’s kyndige ledelse. 

 
Pkt. 6 

- Som det fremgik af regnskabet er der stadig medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 
2007. Det blev enstemmigt vedtaget at disse medlemmer modtager opkrævning for 2007 
kontingent. 

- Det blev ligeledes vedtaget at lade kontingent for 2008 og 2009 udgå, grundet foreningens 
store likviditet. 

 
Pkt. 7 

- Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
o Formand – Anne Bøgh Andersen 
o Kasserer – Lars Wernstedt 

 
Pkt. 8 

- Det blev vedtaget at forårsrengøring af kajakker finder sted søndag d. 03. maj 2009 kl. 
14:00. Ved denne lejlighed skal kajakkerne efterses, især sæderne, hvoraf nogle muligvis 
trænger til udskiftning. 

- RUM havde inden årsmødet indsendt forslag til bestyrelsen om en udvidelse af antallet af 
kajakker som medlemmer må bruge ad gangen, samt det antal timer kajakkerne kan 
reserveres. Det blev besluttet at ændre reglerne således at medlemmer max kan reservere 
3 kajakker ad gangen i max. 6 timer. Kajakordenen vil blive revideret iht til de nye regler. 


