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Referat fra årsmøde 2013, afholdt 08. april 2013. 
 
Deltagere: 
Mariann Roland  MR 
Rune Ulrik Madsen  RUM 
Niels Højgaard Pedersen  NHP 
Anne Bøgh Andersen (referent) ABA 

 
Dagsorden: 
 
Pkt. 1 

- Det skønnedes ikke at være nødvendigt med en dirigent 
 
Pkt. 2 

- ABA valgtes som referent 
 
Pkt. 3 

- Foreningen har som vanligt holdt en fælles kajakrengøringsdag. 

- Der er tilmeldt 1 nyt A-medlem og 1 nyt B-medlem siden sidste årsmøde. 
 
Pkt. 4 

- NHP, foreningens kasserer, fremlagde årsregnskabet, der blev enstemmigt vedtaget. Der 
vedhæftes en revideret udgave, da der havde indsneget sig en lille fejl i den udgave af 
regnskabet, der blev udsendt sammen med dagsordenen. De 300 kr. der var noteret som 
tilgodehavende til foreningen, viste sig at skulle godtgøre en udgift, som var blevet afholdt 
af et af foreningens medlemmer. Samtidig er der rettet en fejl under ”Aktiver”, idet de gamle 
kajakkers værdi skulle angives som 2000,- kr. pr. stk. 

  
Pkt. 5 

- Grundet den gode likviditet igen i år, blev det besluttet at fortsætte med kontingentfrihed for 
både A- og B-medlemmer. 

- Foreningens konto er i dag i Danske Bank. Grundet bankens nye gebyrer for mindre 
kunder, vil det fremover koste omkring 500,- kr. årligt at bibeholde denne konto. Det blev 
derfor besluttet at flytte foreningens konto til Nordea.  
 

Pkt. 6 

- Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
o Formand – Anne Bøgh Andersen 
o Næstformand – Mariann Roland 
o Kasserer – Niels Højgaard Pedersen 

 
Pkt. 7 

- Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
 
Pkt. 8 

- RUM fremlagde forslag om muligheden for foreningens medlemmer at leje 2 af de gamle 
kajakker. Der blev enighed om følgende model: 

o Den ene eller begge kajakker kan lejes på dagsbasis for max. 1 uge af gangen. 
o Leje pr. dag pr. kajak vil være 100,- 
o Tilstøder der skader på kajakkerne, vil man være erstatningspligtige for kr. 2.000,- pr. 

kajak. 
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o Kajak bookingmodulet på foreningens hjemmeside vil blive opdateret, således at det 
vil være muligt at angive booking for alle 6 kajakker. Herunder de dage hvor 
kajakker lejes. 

o Lejen indbetales direkte på foreningens konto. Kontooplysninger vil blive anført på 
hjemmesiden. 

o Muligheden for leje af kajakker vil først træde i kraft, når booking modulet er 
opdateret. Det vil da samtidig blive præciseret hvilke to kajakker det drejer sig om. 

 
Forslaget om leje af kajakker iværksættes, hvis bestyrelsen ikke har modtaget nogen 
skriftlige indsigelser inden den 23. april 2013.  
 

- Den hvide kajak, der er placeret ud for afløbsrenden, får desværre rust på sig. Det blev 
derfor besluttet at de to hvide kajakker skal bytte plads med to af de gamle røde kajakker, 
som bedre kan klare lidt rust. Dette bliver først gjort, når der er monteret gummiovertræk på 
de stænger, som de hvide kajakker skal flyttes over på. 

 

- Forårsrengøring af kajakkerne bliver på lørdag d. 01. juni kl. 14:00. Vi håber at se så 
mange medlemmer som muligt til en hyggelig eftermiddag. 
 


